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40988, Galata, Kaval sokak No. 5 - 9. 

~Lehistan isteklerini Kabul Ettirdi 
Londra 
Muzakeresi 
Neticeleri 

Ultimatoma Müspet Cevap 
• • 

Litvanya; Istiklili için 
Kat'i Teminat Aldı --<>-

. ~hmet Emin YALMAN 
•• U ç milli bankamızın genel 

direktörü, Londraya git-
tlii zaman herkes kartıdan kar
lıya. fU kanaatte bulundu: "Bu
b1Qı içinde bir it var.,, 

HükWnet resmi surette dedi 
iti: ''Hayır, bir teY yok. Yalnız 
~ada bAAlrvan temaslar de-

İki Komşu Memleket Arasında Siyasi Münasebetler 
Başlıyor, Varşovada Tezahürat Yapılıyor, B. Beck 

"Yegane Galip, Sulh Ve Hakikattir,, Dedi 
-,. ·,J· Londra, 19 (Hususi) - Dün de ba-

ıt._ edecek.,, her verdiğimiz gibi, Lehistan - Lit 
lfükUmtin dediği tamamile doğru vanya buhranı yatışmış ve harp ihti

lıti. İşin içinde hiçbir gizli, kapaklı malleri ortadan kalkmıştır Litvanya 
it Yoktu. Birçok hayati menfaatleri hüktimeti, Lehistan tarafından veri
hirıeşen ve biribirlerine karşılıklı len 17 mart tarihli ültimatomdaki ta 
tlruıiyet duyan iki dost memleket lepleri kabul etmiş ve bu suretle a
lı'asında hiç şüphe yok ki, iktısadi iş radaki ihtilaf bertaraf olmuştur. Ha 
beraberliği arzulan vardır. Karabük disenin bertaraf olması her yerde 
ili bu arzulann canlı bir delilidir. A- memnuniyetle karşılanmış ve her 
l'adaki temaslar devam edince iki ta- muhit Avrupada silahın patlamama 
l'afıı:ı yeni yeni imkanlar keşfetme- sı yüzünden derin hoşnutluk hisset
lert elbette mümkündü. miştir. Bilhassa Cenevre mahafili 

•a"51: ;·•Sifi .. 
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Litvanya Parl~en.~osu~cl~ ı 
Litvanyamn bugunku hükumet 

merkezi olan Kavnas'ta parlamento 
toplanmış, Başvekil muavini söz is
temiş ve evvela Lehistan ültimatomu 
nu okuduktan sonra şu sözleri söyle
miştir: 

"Bu talepler, bir Polonya askeri
nin idari hududu geçerek bir Litvan- ı 
ya gümrük muhafızına ateş ettikten 
sonra öldürülmesi ile neticelenen 11 
mart hadisesinı t;>ahane alarak Lit
vanya aleyhine yapılan misline tesa-

63 Mil YONLUK KREDJ 
Londrada Resmen 

1 Müzakereye Geçiliyor 
Temin Edilecek Kredi ile 

Programı Tahakkuk 
ikinci Sanayi 

Ettirilecek 
Ankara, 19 (Tan muhabirin

den) - 1ngiltereden 10 milyon 
İngiliz liralık (63 milyon Türk 
lirası) bir kredi temin edilmek 
üzere bulunduğu yolunda veri
len haberler teeyyüt etmekte
dir. 

Maliye Vekaleti Nakit İşleri 
Umum Miidiirü Halit Nazmi 
milli banka müdürlerimizin Lon 
dradaki mali ve iktısadi ma
hafille yapmakta olduklan mü
zakerelere hüki'imetimiz namına 
resmen iştirak etmek üzere ya
rından sonra, Ankaradan hare
ket edecektir. 

Merke7. Bankası Umum Miidü-

ı ril Salahaddin Çam da ba mil
S zakerelerde hazır bulunmak ü-

ı
İ zere bugünlerde Ankaradan ay
... nlacaktır. Bir müddettenberi 

Londrada hususi temaslar yap-
1 makta olan milli banka müdür
"' lerimizin giriştikleri müzakere

ler, resmi bir safhaya girmiş bu
lunmaktadır. 

Öğrendiğime göre, temin edi
lecek 1 O milyon İngiliz liralık 
kredi ile ikinci beş yıllık sana· 
yi planının tahakkukuna çalışı
lacak ve bir kısmı ile de şehir· 

lecektir. 
Beraberce çalışmak yolu Karabük memnundur. Çünkü mesele Milletler 

lfhıde açılmıştır, iyi tecrübelerden Cemiyetine gitmiş olsaydı bir sürü 
düf edilmemiş gösteriler ve fışkırt- • ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!i!ii'iıiiiiiiiiiiii~~iiiiiiiiiiiiii!~!!!...!i!.....!!_!!!ii!!!!iiiiiiiiiiiiiiii!i~~~~~iiiiiiii~iiiii!iim ıli 
malar havası içinde bize verilmiştir. 

i 
terimizi biribirine bağlıyan ka
ra yollan asfalt olarak inşa edi

leçnüştır. Memleketimiz biran evvel güçlükler çıkacaktı. 
ltıkişaf için para ve teknik ihtısas Lehistan hariciye nazın Bek gaze-
teklinde yardıma muhtaçtır. İngilte- tecilere şu beyanatta bulunmuştur: 
ted.e de dışarı akabilecek sermaye ve "Polonya hükumeti namına teyit 
lb.tıaas boldur. Bu vaziyette bulunan ediyorum ki, hükiımet, Litvanya mil 
iki taraf arasında; dostluk ve biri- Jetinin talep ettiği istiklale hürmet 
'birlerine emniyet gibi unsurlar da edecektir. Polonya ve Litvanya ara
'-1 olunca i§ beraberliği imkanı var, sında doğrudan doğruya münasebet
~ 1erin teessüsü ile, bu hudut üerin-

.~;:;;--.~~~;...;....:~~;:::;;;;ı...:.:wı..g 

-~ ..... ..-~ tiiftiYiii ft kallmııftır. Anlqmazlığuı halli ne-
~ndrada devam eden temas- ticesinde, galip veya bağlup yoktur. 

'-1. bu imkinlar yoklanmı§. bunla- Yegane galip, sulh ve hakikattir.,, 
Lituanya Cümlturrei.si 

Smetona 

Bu hadise hakkında, benim için. tah
kikatın meydana çıkardığı şeyleri tek 
rarlamaktan başka yapılacak bir şey 
yoktur. Tahkikat Litvanya gümrük 
muhafızının, değil yalnız Litvanya 
kanunlan, fakat ayni zamanda enter
nasyonal hukuk bakımından da doğ
ru ve nizami bir şekilde hareket et
mif olduğunu göstermektedir. 

Muıauaat l:.dıyonu 

Litvanya hükumeti. hidbeyi sulh
çü bir surette halletmek için bir çok 

(Devamı 1 O uncuda} 

Buhran veya Muvazene 
Vergisi Kaldırılıyor 

Vekiller Heyetinin, Son Toplantı
sında Yeni Bir Formül T es:_:ı Edildi 

t.a aıneıı §ekiller vermek yollan aran-
~. ~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~-

Ankara, 19 (Tan muhabirinden) - Oğrendiğime gore, Vekiller hey
eti, son yaptığı toplantıda, Maliye V ekaleti tarafından vergilerin tenzili 
hakkında vücuda getirilen projeyi etraflı bir şekilde tetkik etmiştir. Ve
kalet bu projede daha ziyade küçük memurların istifadc.l!rini temin e
den bir formül bulmuştu. Vekiller heyeti, son toplantısında, Maliye Ve
kaleti projesinin esasını değiştiren mühim bir karar vermiştir. 

~izim nman gn,ı bir takım nıtiyaç- Alman yanın Yeni Teşebbüsleri 
--unız vardır ki, bunlar meydana 
~dıkça iktısadi faaliyetlerimiz 
hrıın kalır, pahalılık ve ticarette em 
~ Ye hıtizam gibi dertlere kök
....... ~ bulunamaz. Bunlar için sar
'""'Qllecek para, en kısa yollardan az 
~da fazlaslle geri gelecek bir 
~-

Çek - Sovyet Paktının 
Bozulmasına Çalışacak 

......... 'l'ür~ önünde cidden geniş Nevyork, 19 (Hususi) - United ederek Çekoslovakya ile banşmıya 
":""''lladi imkinlar vardır. Mali ve ik- Press'in Berlin muhabiri bildiriyor: bakacaktır. 
~ siyasetimiz, açık, uyanık ve dü- Alınanyanın Çekoslovakyaya karşı Bu suretle Çekoslovakya meselesi 
~- Memleketin dünkü ve bu- alacağı vaziyet yavaş yavaş tebellür Avrupamn en birinci meseleleri ara-
~ halini ve bir de hazırlanan iş- etmektedir. sında vaziyet almış oluyor. 

ltıemleketin iktısadi simasını de- Almanya, her şeyden evvel, Çekos- Litvanyanın teslimiyeti ile bu ta-
~ce yann ne gibi neticeler alına lovakyanın Sovyet Birliği ile olan raftan bir harp çıkması ihtimali ber
~eğini yakından araştıran bir ec- karşılıklı yardım paktını ilga etmesi taraf olmuş ve bu suretle gözler yine 
~l sermayedarm derin bir itimat için teşebbüslerde bulunacak ve bu Çekoslovakyanın üzerine dikilmiştir. 
~amasına ihtimal yoktur. memleketteki Alınanlann müsavi Her Hitler, yine Bavyeradaki Ber-
~İricik müşkül taraf, döviz mese- haklardan istifade etmelerini temin (Devamı 10 uncuda) 
~edir. Dünyanın bugünkü ha-

~e para mef.bumu sarsılmıştır C K •t • O w Jd 
'1uıa ait her taahhüdün çetin ta~ enevre omı esı agı ı 
~ döviz şeklinde ödeme imkinla
-qq hazırlamaktır. ÇOk şükür ki. S . N. . 
~;:;uy: Y•::ı,~:, ~ eçım ızamnamesı 
~ak neticelerile karşılıyacak bir Itt•f ki K b ı Ed•ıd• ~edir. ~esela; maden işle~ 1 a a a u 1 1 
"a . daki uç yıllık planda; genış 

\>iı taahhütlerini karşılamak imki
::: Verecek unsurlar vardır. Bun
>, ~aşka yann ödenecek dövizler, 
~ doviz veya kıymet şeklinde bir 
~ & memleketimize girecek, iş hac
b .. ~i büyültecek, yeni yeni döviz kay 
~lan yaratacaktır. 

Memleketimiz mevkilnde bir 
'- memleketin verimli işlere 
~edeceği paralar için borçtan kork 
~ ına sebep yoktur. Bize emniyet 
~ ecek~ memleketler için de hiç bir 
l:iu ~dut noktası tasavvur edilemez. 
~nkü dünya istikrarsız bir çöl 
~ ıa.rasını gösteriyor. Bunun orta
lı ~a Türkiye, en emin ve istikrar
~ sahadır. Memleketimizdeki 
~lk i müşküller biraz daha ortadan 
~ tıktan ve zaman denilen unsura 
hı kıYmeti verildikten sonra ecne
tiltç Sermayesi bu açık hakikati git-, 

e geniş ölçüde farkedecektir. ~
(Devamı 3 üncüdeJ~ 

Hatayda Seçim, 
15 Temmuza 
Kadar Bitecek 

Cenevre, 19 (A.A.) - Milletler 
Cemiyeti sekreterliğinin neşrettiği 
bir tebliğde ezcümle deniliyor ki: 

lskenderun ve Antakya sancağın
da ilk seçim nizamnamesini tetkike 
memur Milletler Cemiyeti konseyi 
komitesi, işlerini bitirmiştir. 31 ka
nunusanide konsey tarafından kabul 
edilen karar sureti mucibince, Isveç 
delegesi, ittifakla kabul olunan kat'i 
nizamnameyi, Fransız hükumetine 
bildirmek üzere, Milletler Cemiyeti 
konseyi 11)isine tevdi edecektir. Ko
mite, seçimin herhalde önümüzdeki 
15 temmuzda bitmif olmasını tesb!t 
eyleml$tir. 

Karısını ve 
Kayınbabasını 
· Öldürdü 

Suçlu Emin 
(Yazısı İkinsi sayfamızda) 

Belediyelere Yapllacak 
Yardım 

Ankara, 19 (Tan muhablrinden) - Da
hiliye VekAleti belediyelerin imar işlerini 
tahakkuk ettirebilmeleri için, belediyelere 
Yardım yapılmaaıru zarurl görmektedir. Bu 
nun için de, devlet bü~esinden belediye
lere 5 milyon liralık bir yardım temini i
çin bir kanun projesi hazırlanmaktadır. 

Bu karara göre, buhran, muvazene ve kazanç vergilerinin 
tevhidinden vazgeçilmiş, bu vergilerde yapılması düşünülen 
tenzilattan da sarfınazar edilerek, buhran ve muvazene ver
gilerinden birinin büsbütün kaldınlmasmı temin eden bir 
formül bulunmuştur. Kaldınlan verginin hangisi olduğu şu 
günlerde anlaşılacaktır 

Projenin pazartesi günü son şeklini alarak ay .sonundan evvel Mecli-
se takdim edilmesi beklenebilir. 

Hükumetçiler Zaferden Emin 

Asilere Silih Taşıyan 
Bir Alman Vapuru Battı 

. 
Son Barselona Bombardımanında 

Yaralananlar 2000 i Geçiyor 
Londra, 19 (Hususi) - İspanyol is

tihbarat ajansının Barselonadan ver 
diği en son haberlere göre, 24 saat 
içinde küçük fasılalarla on iki defa 
bombardıman edilen Barselona, yer 
yer yürekler acısı bir harabe manza
rasını göstermektedir. Enkazın kal
dırılması işine bütün Barselonada, 
bilhassa Katalonya meydamnda dur 
madan devam ediliyor. 

Dün gece yansına kadar enkaz al
tından çıkanlan bombardıman kur
banlannın sayısı 1300 ü bulmuştur. 
Aynca 2000 den fazla da taralı var
dır. Ölü ve yarahlann çoğu kadın ve 

.. ........ , ............ ,111ııa .. •111ııs ......................................... _. ............ .._ .. çocuktur. Yaralılar arasında, Brezil 

Bugünkü 
Hindistan 

--0---

y azan: Halide Edip 
7 ncl sayfamızda okuyunuz 
---... ....................... .....__ , 

yanın eski sefiri de vardır. 
Diğer taraftan Madrit sokaldan, 

1936 sonteşrinde asi düşman kuvvet 
leri hükumet merkezinin kapılarına 
yaklaştığı zamanki feci ve müthiş 
manzarayı arzediyor. Hoparlörlerle 
mücehhez bir çok kamyonlar sokak
larda dolaşıyor, halka cesaret ve me 
tanet tavsiye ediyorlar. Hatipler, her 

(Devcımı ıo ancud4J 

Katalonya Cümlaurreisi 
Loaia Compt1117a 
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lsveç Sefiri 

Mehmet Ali, Yaptığımız Ölçü Aletleri 

Teklifleri Kabul Etti Nahiyelerde de 
Damgalanacak 

SuUanalımetteki Cinayet Memleketimizde 

Bir Garson, Karısını ve Aııbn,~r:~·~~~en) 
0•• 1d d •• Bük6meti tarafından Moskova 

Kayın ha basını Ür u ~~~i::. -:.:..-: .... ':"'akşalll 

Mehmet Ali, sevine sevine tet
kilitımıza karıştı. 

Mehmet Alinin gösterdili M

miml teessür karpsında 

ben de çok teessür duydum. Ayni 
zamanda kendisini doğru yola sev
ketmek için bana fırsat vermişti. 
Dedim ki: 

- Mehmet Ali, son sözlerin be
ni çok müteessir etti .. Ve dÜfÜD -
dürdü de! .• 

- Nek:adar düşünülse fayda 
yok azizim. Bir defa olan oldu. Al
nımın kara yazısı ne diyeyim, mu
kadderat ifte ... 

- Bu kadar ümitsizliğe ve bed
binlile lüzum yok. Mukadderat ~ 
zen seyrini deiiştirir .. 

- Ve ben alnımdaki bu kara 
damga ile mukadderatın açtığı ye
ni yolda yürüriİll&, iiyla wnl' R'salr.L 

kati bilmiyenlere karşı daima mah 
cup, daima mahkf1Jlı bir vaziyette 
kalacağım. Ölmek, bu tarzda yaşa
maktan çok iyi, kardeşim. Hem bu 
10ylediiin dostça teselli nevinden 
bir te:r· Hiç mukadderat deilfir 
mi? 

- Evet deli§ir. Ve bu senin e
linde ..• 

Mehmet :Ali gözlerini gözlerime 
dlkmiı kırpmadan bakıyordu. San
ki gözlerimden bir m8ııa çıkarmıya 
uğrapyordu. 

Ciddi bir tavırla dedi ki: 
- Kardeşim. dilinin altında bir 

te:rler dönüyor amma. neden böy
le muamma IÖyler gibi konuşu • 
yomın? 

- (Gtllerek) 6yle talimat aldım 
da ondan! •• 

- Beni sen de üzme, Allahaşkı
DL •• Ne talima~ imif bu? 

Mehmet Ali Bey cidden kor
kunç bir azabın tazyikleri 

altında kıvranıyordu.. Hal ve va
ziyetinden fiklyeü hiç te sahte de
iildl· Diiftüiü bu uçurumdan kur
tulmak çarelerini cayıp bulmak 
6midini kaybetmlf ve bütün var
bğı ile yeise kapılmıftı.. 'Ömitm
liği, bedblnlill f'Y anda yilzünde 
okunabilecek kadar açıktı. 

Derhal vulyetlmld, vulfemlzl 
baca anlattım. Bizim Ue tefriki 
meul etme8lni teklif ettim. Verdl
llm maltlmat ve izahat karpmnda 
muhatabım cidden kendinde bir 
ferahlık hilletti. Netesi yerine pi 
dl. Y6zünde tebessiimler belirdi. 
Memnun bir tavırla: 

- Gilzel dedi. Bu aklıma hiç gel 
memifti. Bütün varlılun. ruhum 
ile sizinle beraberim, kardeflm. 
Beni çok büyük bir azap ve ıstı
raptan kurtardın. Yoksa latlkba1 
endit"1 muhakkak üze i1ze bir gGn 
beni öldi1recekti. E, .CSyle baka • 
hm: Ne vakit bqlıyacalız? 

- Bu akpm geciktik. Yann ıe
ce bir yerde blrlefir, teferrilatmı 
da görüşür kararlaftırırız, olmaz 
mı kardeşim?·· 

_ Hayhay, birl9fllecek yeri m 
lfJÇin. Ben leni 7ann ÜfmD Tine1 
bapndaki muhallebicide beklerim. 

Ertesi akşam karar verdiği -
miz zaman ve yerde birleş -

tik. Rahmetli Hafız Aprın kardeşi 
Fahri Beyin (fimdi Ankara şehri 
otobüsleri işletme idaresinde me
murdur.) Tarlabaşındaki evine git 
tik. Yüzbaşı Yusuf ve Şevket Bey
lere vaziyetten ve neticeden daha 
evvel haber vermiştim. Onlan, ev 
sahibi ile beraber bizi bekler bul
duk. 
Yanın saat kadar günün muh

telif hadiseleri üzerind~ çene çal
dıktan sonra asıl mevzu ve maksa
dımı:ıa"' döndük. Uzun müzakere ve 
danışmadan sonra Mehmet Ali Be 
yin bize yapacağı yardım ve hizme 
ti ıu üç madde üzerinde topladık: 

1 - Gizli himıet grup kuman -
danının emri ile hariçte temas et
tiği casuslardan alacağı şifahi ha
berleri aynen bildirmek ve rapor
ların ıtenaısıne Len:ume I!r"lll venı-

dili taktirde asıllannı, mümküp o
lamadığı takdirde aynen suretleri
ni veya hülisalarını yazmak. 

2 - Kumandan ve diğer zabitle
re bizzat ve fifahen ihbaratta bu
lunmak üzere daireye gelenlerden 
kumandan namına gelen rapor ve 
ihbarnamelerden tercüme için ken
di eline geçenler hakkında malft -
mat vermek. 

3 - İşgal kuvvetleri erkanilÜu-
biye reisliği ile grup kumandanlı
ğı arasındaki kumandanlıktan fU
be teflerine verilecek takip, tahar
ri ve tev~emirlerinden bizi vak
tile haberdar etmek. 

Bu hizmetler bittabi çok mü
hiın ve kıymetli ldi. Hele ve 

rllecek haberlerin günü gününe a
lınmam bizim lçln çok ehemmiyet
li ve hayat! bir mesele idi. Fakat 
her gün nerelerde ve naili temas 
edeceğimizi kestiremiyorduk. Meh 
met Ali Bey bizim ile ve yahut 
her hangi bir arkad8fJ1DJzla şah -
sen, devamlı surette temas etmeyi 
muvafık bulmuyordu. Bunun her 
iki tarafa feliket geürebileceğini 
ileri sürüyordu. Düfüncesi pek te 
yersiz değildi. Nihayet gizli hiz -
metler grupunun bulunduğu bina 
katındaki büyük süprüntü sandı
iJndan istifade etmek şekli üzerin 
de uyuftuk. 

Mehmet Ali Bey her alqam grup 
karargihmdan çıkarken. gündüz
den bizim için hazırladığı zarfı 
süprüntü 18Ddıjuı& bırakıp glde
cekti. Biz de ertesi 18bah grup da
ireal açılıp ife baflanmadan ve 
çöpçü gelip aandılı bopltmadan 
evvel gelip zarfı alacaktık. 

Kabul ettiğimiz bu tekil hem 
IOD derecede güç ve hem .de çok 
tehlJkeU idi. ~ biran evvel ife 
haf]anıak, dönen dolaplardan ha
berdar olmak arzum bizi güçlü • 
IOne ve tehlfk•ine ratmen bu tek 
il kabul mecburiyetinde bırakmıt 
ti. icabında haberlefmek teklini 
kararlqtırdı.k. Her hafta cumarte
al akpmlan bulundulumuz evde 
blrlepneyt de muv~ bulduk. Ve 
ayrıldık. 

Olçü va tartı aletlerinin mümkün 
olan çabuklukla ve muntazam teldl
de yapılmasını temin için yeni ted-

ekspresle Ankaradan hareket etti. 

Ustasını da Yaraladı fir istasyonda Hariciye Vekili n 
na protokol tef muavini Kudret 

bir alınmıştır. Nafia Vekili namma da ticaret 
Ş~diye kadar yalnız kaza mer- Evvelki gece, Sultanahmette çok fe evine misafir olmut. Zebranın mahke şavirl doktor Rilchan tarafından 

kezlennde yapılan bu if, bundan ci bir cinayet oldu; bir garson kan- medeld lflni takip etmeje başlamıt- yi edildi. Sefire buketler takdiın 
sonra, nahiyelere de teşmil ~ -ıd _ rd _ t dildi 
tir. Bu suretle dünden iübaren sıra- sını, kayınbabasını ~ u u ve ara- ır. • 
il B ~ı Galata, Taksim, Şişli. ya girmek iatiyen bır aşçıyı da ağır Evvelki gQn, Huan çavuş. Zehrayı '" Trenin hare'ketinden evvel ke 

s e eyo& u, tte aladı. torunlannı alarak Sultanahmettekl eve il ·· .. n.tnx.ıı- fi b dedi 
Hasköy, Beşiktaf, Arnavutköy, San- IW'8 yar . · . getirmiştir. Gece geç vakit evine dönen q- • e so • .., ""60.UU se r ana 
yer, Yeniköy, Fatih, Eyüp, Şehremi- Bu tüyler ürpertıci cafiamn tafsi- çı Mehmetle Emlnl, Huan çavuı eve al- - Tilrkiyeden çok iyi intıb 
ni, Samatya, Bakırköy, Yeşilköy, Ça- lltı şudur: mamıştır. Emin içeri girmek için ısrar et- ayrılıyorum. Cç buçuk aeneden 
tal Silivri Kadık" Erenk"y U1- Katil, Kastamonulu ve 1325 doturnlu E- miş, Hasan çavuı kapıyı açmamış: &vep çok aevdiifm sflzel m 

- ca, ' Be loy~ Beyo 'k min isminde biridir. Emin, bundan altı ııe- - Zehra senden ayrılnut ayılır, lenf thıizde temsil etmekle bahtiy 
küdar, Kısıklı, yer.,....,.. oz, ne evvel Kaatamonuda Zehra isminde bir içeri alamam demlştlr 
Büyilkada, Heybeli. Burgaz, Kınah, kızla evlenmlş ve karısını da alarak ts- ' • Burada çok samimi ve çok sıcak 
Maltepe Kartal Pendik Yalova, Şi- tanbula gelmiftir. Burada, bir milddet iş. Bir saat kadar sokaklarda dolqan muhitte yqamanın en derin se 
1 Aİv d b .' ' memurlulu sta ve paramz dolaşan Emin, nlh~et Dl- Emin, evin arka tarafından içeri gir rini duydum. Ttlrkiye fimdiye 
: ve 1m şta a ırer ayar vanyolunda Mehmet isminde bir aşçının mit ve üst katta bir odada çocukla- tarihin bydetmediil en blytlk 
uru u ur. J'BJ1UUl •anon olarak .ırmiştır. Fakat, ff9 rile beraber yatmakta olan Zehra - pi il rleme hareketlerini b 
Eminönindekl lıtlml~~··~ liriP gQndellk almıya bqladıjı halde e- nın yanına gitmiş, kadıncağızı, uy- da.LıveAta:ilrkiln kı tll ind 

Eminönü meydanının istimlik vine bakmamış, karısını. ilç çocuğunu aç, 
1 

.... yme er 
i ilerilemektedir. Meydanda bulu- per.lpn bırakmıştır. Alçı Mehmet, Emine kuda iken bıçaklamağa ba~•mıftır. de tahakkuk ettinnit balan !n ve phıslara ait olan binalann birçok defalar nasihat etmtpe de, garson Neye uğradığını ppran Zehra, fer- Ben burada dtln)'anm en tema 

1ık suretile istimlak edi1mes1 ka patronunun bu *lerlne kulak asmamış- yada başlayınca, ÇaçUf yatajından rekli imanl•nnı tanımak terefbd 
:ınlmıştır. Belediye bunlann tırNihayet bir gün, afÇl Mehmet, fe- fırlamış, merdivenleri çıkarken E • sandım. Bucfbı, onlardan aı...Jlmll 
hepsini ayni günde bir araya topla- na bir vaziyette olan bu aileye acı- minle karşılafmıftır. Emin bu aefer la çok mtlteeairim. Fakat a)'lli 
yıp uzlaımayı doğru bulmamıştır. yarak onlan Sultanahmette Dizdari- kayınbabaaını bıçaklamıftır. Feryadı manda )'ine memnunum ki, 
Mal sahipleri, yarından itibaren el- ye maha11esinde Çeşme sokağında duyan afÇl Mehmet 8f8ğıya lnmif, ketlerimb birlblrine ~k mak 
1 · d t ika ta ularl Emini yakalamak isterken boynuna erın e mevcu ves ve P a 37 numaralı evine almıı, kendilerine fede balanmalarma nim-" 
istedikleri gün belediyeye müracaat bir oda vermiştir. isabet eden bıçak darbeslle yere yu- ·Ttlrk milletlerinin kal ~eri 
edecekler, ve anlaşma belediye ile Fakat çocuklanna ve kansına be- varlanmıftır. Emin bundan l!IODra, IO ve P 
phıslar arasında doğrudan doğruya dava bh. ev ve yemek temin eden kala fırlıyarak kaçmıftır. Zehra ile riblrlerine pk J'alandır. İki 
yapılacaktır. garson Emin aldığı gündelikleri dı- babası Hasan çavuı ifade veremeden ket arumda en ufak bir mesele 

Diğer taraftan Valde hanına ait fanda, fUJ'ada burada yemeğe de- ölrnüılerdir. Mehmet ağır yaralı ola- mevmubahia delildir. TB.rk mau
formalitelerin yapılmasına da yarın vam etmif, bu yüzden karısile arası rak Cerrahpaşa hastanesine kaldınl- tının fSvet - TB.rk doatlaiana 
sabah başlanacaktır. Yeni Eminönü açılmıı ilk sık kavga etmeğe baş- mıftır. Emin, gece yannndan l!IOnra ıöaterdiil btlytlk allka1a b 
meydanına isabet eden yerlerde bu- ~. saat 2 de Beıiktafta odacı Osman il- tepkidir ederim.,, 

Iunan ve Vakıflar Umum müdürlü- Kan koca bir hayli darılıp banş- minde birinin evinde yakalanmıftır. Harılll!! Tarifelerlnl 
ğüne ait olan diğer yerler için de bu- DUflar ~ kavga ve geçimsizlik Emin cinayetini itiraf etmektedir. '3' 

günlerde Evkafla bir anlapna yapı· yine devam etmlftir. Bunun üzeri- Verdiği ifadede: Vekalet Tasdik Edec 
lacaktır. ne 7.ehra, kocasından ayrılmağa ka- - Zehra bir senedenberl aşçı Meh 

Birleıtlrilen Belediye rar vermif, mahkemeye müracaat metle metres hayatı yaşıyordu. Ben Ankara, 19 <Tan muhakanblrlnden) r-
bWye VeklleU, belediye ununun Yergileri etmif, Kutamonuda bulunan babası namusumu temizlemek için her iki- ve~ tarttelertne ait lmımlannd8ld 

Bina, arazi ve temizlik vergileri- Huan Çavup da bir mektup yaza- sini de öldürmek istedim. Kayınba- kilmleri birleştirmiye karar vermlldr· 
nin birleştirilmesi üzerine bu vergi- rak vaziyeti anlatmıftır. Hasan Ça- hamı öldürmek istemedim. demiştir. .ledlye ~una ~ ~,•~,-~,--
1--~- 000 -U ~.&T--S• •99 aoı...a.•wuw ~UIJ\.41' "'""U~A .U.1.41.Uuu• •fluuu .... >WUJUUll Juw .. w~ü., '-•-·- ~· en büyük mülkiye Amiri tasdik~~} 
birinciteşrin, birincikinun ve mart la gelmif, Beşiktaştaki dığer kızının kikata devam etmektedir. blk olunur. Beledi1e mecllsl ~ 
aylarında tahsil edileceCI fUbelere mahalli mQlldye Amlrlertnln, be1edl19 
bildirilmiştir. Yalnız arazi vergileri, POLİSTE: MüTEFERRIK : rttelerlni tsblt ve tudilt ederkea. 
temmuz ve birincikinunda alınacak- dl79 varidatını ıGzönOnde bul 

Dlv u1 d T k ı·ır lnglliz Gazeted kanwum turib eU111 azamı baddl tır. ano,.un a e er- mQtenıayll &6rQndWderl aııllllllnıd11.-ı; 
Y ptı Bu da,OnQf ise, hQkametin ha7at Dahiliye Vekili leğl Kınlan Otobüs Tetkikler a Iıtma karp •CDUI oldulu mQcadele 

aylan dQfmektedlr. 
Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya, Dün akpm ilzerl Divanyolunda Deyli Telgraf muharrlrlerlnden Bunun için. bu tartteı.m tudDd 

dün bazı ziyaret ve tetkikler yapmış. blr otobf11 kazalı olmuştur: 1 B. E. A. O. Briend memleketimizi zi· maha1ll b07Qk mülld7• lm.lr~ 
tır. Şehircilik mütehassısı mimar Bakırköyüne giden Ibrahim'in i- yarete gelmiftir. Dün kendisine la- narak Dablllye Veklletlne verllmlltlr• 
profesör Holznayster, Vekili ziyaret dareaindeki 3278 numaralı otobüs, tanbul klübünde matbuat namına blr ... ~~eı~-~~ 

··1.ı M ·-""1-1..+1 .. Ve :ısı.zıbul ...._. ~ ........ ., ı ......... 
ederek uzun müddet görüpnüştür. B. Dlvanyolundan 18\'erken tekerlekle- 0 a e yeilme ril§AbYS&~il--il. lngillz mi nl .... ve vuıf1ara latlııat ettirilm ... 
Şükril Kaya'nm bu akpmki trenle gazetec e u ves e e -
Ankaraya dönmesi muhtemeldlr. rinden biri fırlamış ve otobüs kaldı- safirlmizle tanıpnışlardır. ~~hahblı o. nıQonel 1111' 

----------~- nmın üzerine yana yatmıştır. Kurtu- o. Brien henüz 28 y8f1Dda oldu- ma tcmct9 buıuUll htıkamet. 7-1 lılr 
l&Ddılı bapna kofUyorduk. q çok lan tekerlek te. yaya kaldırımında ğu halde lngilterede mevki kazan. bir olmak aaere. ~ blılb 
güçtü.. Postahane hademesile Jı6.. yürüyen emekli General Sallh'a çarp- IJUf bir gazetecidir. lngiltere ile ec- '"bayat peha1•111ı De milcadele .ttlt 
betçi memurun gözleri öni1nc:len lll1f ve hafifçe yaralamıştır. nebi memleketler arasındaki kültür .u.. kurmufblr. Btıro caJıpnalarma 
geçmek, çöpçü ile karplafl!'ak gi· k aloAlunda münasebetlerini ileri götürmek mak· mqbr. • 
bl ufak tefek tehlikelerden başka * Evvelki a pm, Cağ 6 

- Adile kurulan bir cemiyetin de mat- Fazlı Gll91, Anliaracld 
fU fenalık vardı: Akf&ID tatilinden ld Universite kimyahanesinde bir buat iflerl 19fidir. Ankara, 19 (Tan m 
sonra grup karargihında yapılan yangın baflangıcı olmuştur. Yapılan Ecnebi memleketlerin devlet a- den) - Birkaç gftndenberl 
temizliiin bütün çöpleri bu landı- tahkikat, y~ atılan bir sigara- damlarile tanıfmak makudile uzun de bulunan hmir valisi Fazb 
ta ve bize ait zarfın ilzerine· atılıp dan çıktığını göstermiştir. bir seyahate çıkmıştır. Memleketi- ve belediye reisi doktor Behçet 
yığılıyordu. Sabhalan bu çöpleri ka mlze gelince doğruca Ankaraya git- allkadar makamlarla teıııaslard 
rıftırmak hayli eziyetli bir ifti. ı 1 IRLA ı miş, orada dört gün kalmış, devlet vam ediyorlar. Iımir valisi ve 
O tehlikeli mevki ve vaziyette u- B RKAÇ SAT adamlarımız ve gazetecilerimizle ta- diye reisi terefine, bugün, Karpit 
zun dakikalar geçirmiye lüzum - nışmıştır.İstanbulda da baflıca gazete kantasında lzmir mebusları 
gösteriyordu. B erllnde bulunan Maliye Veklletl terimizi dolaşınıftır. Yann Sofya, dan bir ziyafet verildi. Bu 

tık gilnlerde y6zbqı Yusuf ile nakit 1t1erl umum mOdOr muavini Bükref ve Zalrebl ziyaret etmek ü- yemekte lzmir idarecileri ile 
beraber gidiyor ve her ihtimali dü RQfttl, tebrimiae cUlnerak Ankaraıa pt- zere memleketimizden ayrılacaktıa. lan Izmlrln iman ve lb 

fi1nerek birimiz 8fa1ı katın merdi- rniştir. Jf. y •ıllay Konıreıl berinde hasbıhaller yapblar. 
veninin bapnda gözcülük yapıyor, G Qmruk ve lnhlaarlar Veklletl mili- Yeşilay Gençler Bir ğl, son yaı>-
dilerlmtı ete çap ,.,,,1ı1ını yoklu- tetan. dün de gilmr(lklerde meş- tığı yıllık kongresinde, faaliyetini 1 TAKVll. ~ ve HAV 
yordu. ( Dnamı Hr J ıut olmuft\lr. genif}etmek için. nizamnamede baz. IVI 

O delifiklik yapmıya karar vermif, bu-G ALAT ASARAYDAICI M SAMEIE : nun tçm de bir komite ~ı,u. Ko-
.ZO Mart 1938 

PAZ'AI 
mite nizamname i1zerlnde lcabeden 
delifildili yapllllfbr. Cemiyet umu
mi heyeti önümüzdeki cumarteal 
günü 1Ut 14 de EminChıil BalkeviD- a Gaco •Y: cıir.11 
de fevkallde bir kongre yaparak ye- Ara•t: 1117 

lluharNm: 11 
ni nizamnameyi görOpcektlr. Gh• l.04 -fl1a: 

*Şehir tiyatrownun laf temsil· ı-.dı: 111,47 
lerl, ay 10nunda bitecektir. Artlatlel' Vatat: 11,111 -
nisan baftaamda turDaJa .... Jrtu 

ve evvel& Izm1re gldeaekJenUr. Ser· YURTI A HAVA V 
et, ma,)'18 IODlarma dolN .Anbra· Yurdun KanıüDb ve Orta·--· 
da bulunacaktlr. llma1 kıamlannda bava çok bubi 

Gala+.ıaraycla Dlllllcl tu ve Cenup bmıelerinde buluttu. 
ter :rerlerde ile açık ıeemil. Mlsa .. N _ _. tala-~ flmal! latlkametten. K 

a.latal8raJ U-1 .. 9111&& IU'k layı1annda kuvvetli, diler 
blll d6n• uat ll • lıılr mtmmeıe de orta kuvvette emıift1r. 
\tel'miftlr. MQilı...,.. mar- DOn, lstanbulda bava acık 
fi ile beflanm'f, ın- dr lllnall 1&rklden saniyede 3 ne 

B edil- re hızla emnı.ur. Galat.1ara7 u...ı IOD mat taleW •1a 1tlr mtlsameıe ftrdller. 1111 n- ••0 va But H tıe barometre m.1 
......., mav•ffakı1etle temai1 MUea ,.,_ .. IOl ala ~ ltlr Ullda mlf, genç idi. hararet m '* ıu ve • • 

... .,....... ~ Uarat olarak 1amledDml6 

1ldmts .. büyük bir mmmuntyet 
w 1m1p nbıthlJ ile qrdcbk. 

.....Miri~-...~~~~~~~~~~~----~~~~-.:.-----~-------'-------
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TOKA'ITA: 

Tokat • Turhal 

ugoslavyaya açan 
Tahsildar Yakalandı 

Türk Tarih 
Kurumunun 
Belleteni çıktı 

TUrk Tarih Kurumu tarafından 

1937 yılının baıındanberl çıkartılan 

Belleten'ln 3 Unc!l vo 4 DncD aayı

ları bir tek nUıha ve zengin yazı

ları muhtelM olarak çıkmıftır. BISy
leeo Belleten'ln birinci clldl tamam
lanmıı oluyor. 

.1 

Arasında Otobüs 
Tokat, (TAN) - Kasabamızla 'f1l 

hal arasında işliycn iki hususi otob 
sün seferlerindeki intizamsızlığı 
ren Turhal belediyesi, altı bin lir11 

iki yeni otobüs almıştır. 

"Ben Para Çalmadım, Verilen Emri 
Yerine Getirdim,, Diyor 

Yazıların zenglnll~I ve tenevvUO 
hakkında bir fikir verebllmek için, , 
bu &ayıların içindekileri kaydedlyo· 
ruz: 

Otobüsler ilk olarak Turhaldall 
kişilik bir heyetle buraya gclıniŞ 
Cümhuriyct meydanında vali Fait 
gun ve hal ktnrnfından karşılanınl 
!ardır. Anıda çelenk konulup söyl 
ler ve şiirler söylenilmiş, vali ıarsf 

Türk - Avrupa Limited şirketi

nin tahsildarlarından A vraın oğlu 
Mordehay isminde bir genç şirke
tin muhim miktarda parasını çala
rak Yugoslavyaya kaçtığı için Adliye 
Vekaleti Hariciye Vekaleti vasıtasi
le Yugoslavya hükumetinden bu suç
lunun iadesini istemişti. Polis, dün 
Mordchayi müddeiumumiliğe teslim 
etmiştir. Filhakika Mordehay Yugos
Iavyada yakalanmış ve orada sorgu 
hfil:imliğinin önüne çıkartılmıştır. 

Hakim, gösterilen delilleri tevkife 
kitf i görmediği için kendisini serbest 
bırakmıştır. Bundan sonra suçlu, kon 
soloshanemize müracaat etmiş pasa
portunun başka bir yer için vizesini 
istemiş, konsolosluk, bunu yapma
yınca Istnnbula dönmiye mecbur ol
muştur. 

Mordehay birkaç gün evvel Istan
bula dönmüş, ve şirket memurları 

tarafından görüldüğü için polise ya
kalatılınıştır. Müddeiumumilik tah-

!MÜDDEİUMUl\iİLİKTE: 

Katil Ihsan 
Marsilyadan 
Getirtiliyor 

Geçenlerde Üsküdar tevkifhane
sinden kaçan Fakabasmaz Ihsan 
Marsilyada yakalandığı için Fransa 
hükumetinden iadesi istenmişti. 

Fransa Hariciye nezareti mevkufun 
yola çıkarıldığını Hariciye Vekaleti 
vasıtasile Adliye Vekiiletine bildir
miştir. Suçlu birkaç. güne kadar ls
tanbula gelecek ve müddeiumumili
ğe teslim edilecektir. 

Yeni Bir Terfi Listesi 
Ankaradan gelen haberlere gö-

re, Adliye Vekaleti, terfi defterleri

ne dahil olan hakimlerin terfi, nakil 
ve tayinleri için yeni bir liste ha

zırlamaktadır. Umumiyetle hakim
lerin birer derece terfileri etrafın

daki tasavvurlar da Vekaletçe tetkik 
edilmektedir. Bütçe vaziyeti müsait 
olduğu takdirde haziranda bütiın 

hakimler birer derece terfi ettirile
ceklerdir. 

Karar Tasdik Edil~i 
Müddeiumumilik icra dairesine a

it bir dosyayı yok ettiği iddiasile teb

ligat mübaşirlerindcn Mehmet Ali 
hakkında verilen tevkif karan ikin

ci sorgu hakimliği tarafından tasdik 
edilmiştir. Mehmet Alinin vaktile 
başkalarının imzalarını da taklit et
tiği ve karışık işlere karıştığı ileri 
sürülmektedir. 

Müddeiumumilik, intihabat encü
meni tarafından işten el çektirilen 

asliye beşinci hukuk başkfıtibi Macit 
hakkındaki tahkikatına devam et
mektedir. * Istsuıbul icra memur muavivn
liğine kfıtıplerdcn Münir ve Izmir ic
ra memur muavini Celal Bursa Ce
zaevi müdürfügüne, maliye icra me
murlarından ve hukuk mezunların

dan Süleyman tayin edilmişlerdir. 

kikatını yaptıktan sonra kendisini 
birinci sorgu hakimliğine vermiş ve 
hakkında tevkif kararı almıştır. iddi
aya göre, suçlu, şirket namına para 
almıya saHihiyetli olduğu için, bir 
gün Şavşat kazasından şirkete gelen 
263 lirayı almış, şirkete vermemiş
tir. Gene şirket firarından bir gün 
evvel Avrupaya gönderi1mek üzere 
M·.:ır<ichaya bin hra vermiştır Mor
dehay, o gün Merkez Bankasına gıt
miş, paranın muamelesini yaptırmış. 
ertesi gün parayı bankaya yatıracağı 
yerde evvelce hazırladığı pasaport
la hemen trene atlıyarak Istanbul
dan kaçmıştır. 

Kendisini müdafaa ederken şun
ları söylemiştir: 

- Ben 263 lirayi şirkete ver
dim. Bin lirayı da bana Yugoslavya
daki ticarethaneye götürüver, dedi
ler. Ben çalmadım. 

Bu iddia ve müdafaayı akında 

mahkeme halledecektir. 

FALCILIK: 

Kağıt Açarak 
Karı Kocanın 
Arasını Bozmuş 

Prof. Afet, T. T. K. Asbaşkanı ı 
Mukaddes Tabancıı. 

'fransızca tercümesi 
ile birlikte) ı 

Husrev Sami Kızıldoğan 
Vatan ve Hürriyet -
İttihat ve Terakki 

Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı
oğlu 

Arşiv vesikalarına gll 
re Yedi Ada Cümhu-

mektuplan 
Dr. Arif Müfit l\'lanscl 

Halil Etem 

Preistorik boyalı ke
ramlk kültürleri 

Blyogrnfya, Stanley 
Lnnc - Poole 

Wilhelm Brandenstcin 1 

Etrüsklerin ve Tiren-ı 
lerin en eskJ tarihine, 
alt dil tetkikleri (Al
manca mctnlle bir-
likte) • 1 

Doktor O man Şevki Uludağ 
Bursa kumaşları 

. 
Ecnebi artistlerin memlekete girmes1 yasağının kalkması üzerinde 

Istanbul ve Türkiyenin şehirlerine birçok sanatkarlar gelmiye başlamış 
tır. Bunlar arasında hakikaten kıymetli olanlar vardır. 

Resmini koyduğumuz Livra, son gelenler arasındadır ve Avrupanm 
birçok sahnelerinde alkışlarımı~ bir artisttir. 

VEFAT 
Merhum büyük Mitat paşanın bü

Nişanlanma 

· dan misafirlere C. H. Partisinde ç 
ikram olunmuştın. 

Şimdi bu otobüsler, Turhal - To 
arasında 40 kuruş mukabilinde r 
cu taşımıya başlamışlardır. 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 

ı 
Salı - Bakırköy - Miltiyadide 
SEVDA MACUNl1 ._____.,.,, 

ÖLÜM 
Posta telgraf umum müdüri. 

sabık hukuk müşaviri ve tekni.IC 

kulu posta ve telgraf muallimi 

met Avni Konuk dün vefat euıt 

tir. Cenazesi bugün Aksarayda J{ 

bey sokağı No. 1 hanesinden ksl 

nlarak Aksaray Valde camiinde 
mazı kılındıktan sonra Merkeze! 
diye defnedilecektir. 

Allnh rahmet eylesin, 

:~~~~~;,;;;;.;.;~~~~~~~~~. yük kerimesi BayanMemduha, vefat İzmirde Fesçile; ailesinden Bayan 

Kamran Fesçi ile Trakya mumi Mü

fettişi General Kfızım Diriğin oğlu B. I 
Turan D.irik nişanlanmışlardır. Genç-

1 
leri tebrik eder, saadetler dileriz. 

DOLANDIRICILIK: 

Bu da Başka Çeşit 

Bir Dolandırıcllık 
Sultanahmet üçüncü sulh ceza 

mahkemesinde dün, bir dolandırıcılık 

etmiştir. Cenazesi pazar günü sa
at ikide Bebekteki Kırmızı yalıdan 
kaldırılarak aile kabrine def -
nedilecektir. Çiçek gönderilmemesi 
rica olunur. , 

' Dün Asliye dördüncü ceza mah- davası neticelendirilmiştir. Hadise, 
kemesinde Tavşantaşmdaki evinde şudur: 

Bugün SARA Sinemasmda 
Hissi ve müessir bir film .•• Meraklı ve zengin bir mevzu.

AN N ABE LLA ve COf'tRAD VEIDT f asulya falına bakarken cürmü mcş- lki gün evvel Ibrahim Etem is
hut halinde yakalanan Selimenin minde bir genç, Arü adında bir za
muhakemesine devam edilmiştir. tın yanına sokulmuş, ve ona "Sana 
Dün, mahkemede Hasanla kansı da bir kadın bulayım, eğlenirsin,, deı 

şahit olarak dinlerunişlerdir. B. Ha- miş. Arü de bu teklifi kabul etmiş, 

gibi iki büyük yıldız taraf mdan 

KIZIL R 
yaratılan 

HiP 
onn 9'-"'~10.~• ...ö:rı.. ..... : u .. ~ 

- Bay hakim, Selime meşhur bir 
falcıdır. Vızıtası da beş liradan aşağı 
değildir. Bu benim karımı da fala 
bakmak suretile benden ayırdı. Bo
şanmasına sebep oldu. Anlatayım da 
bakınız: Bir gün Selime karıma der
ki: "Ben seni iki günde kocandan 
ayırır, daha iyi bir kocaya veririm.,, 

Filhakika Selime bakla döker, 
kağıt açar ve bir muska yazarak ka
rıma verir ve bunu gömleğinin içi
ne diktirir. Bay hükim, bunun falı, 

veyahut büyüsü bir ustura gibi iki 
gün içinde karımla aramızdaki sevgi 
yi kesti. Iki günün içinde karımın 

tnvrı değişti, ve benden ayrıldı. Uç 
çocuğum anasız kaldı. Karım, böyle 
günlerce Sclimenin emrine amade 
kaldı. Ben evime, çocuklarıma yağ. 
bal alırdım. Karım çocuklara ver
mez bu kadına yedirirmiş. Nihayet 
karım, tuttuğu yolun çıkmazlığını 

öğrendi, başını hakikatin katı taşı

na çarptı, ve yanıma döndü. Şimdi 
hakikati de o da itiraf ediyor. 

Bundan sonra mahkeme Hasanın 
karısını da dinlemiştir. O da şunla
rı söylemitir: 

- Evet, Selime fal bakar. Fakat 
bana muska yazmadı. Bir gün: "Sa
na bir muska yazayım, iki gün de ko
candan ayırırım,, dedi. Amma bu şa
ka idi. 

Muhakeme, gelmiyen şahitlerin 
çağırı1ması için talik edilmiştir. 

Adliye Vekaleti, tayin emirlerini dün 
telgrafla Istanbul müddeiumumili

' ğine bildirmiştir. 

ı.. ......... l... .. hl.. ntnmnhilı> At1Amı~lar. 

Arif, Ibrahim Etemden bulacağı ka- Fransızca sözlü filminde, CARDlNAL RICHELlEU'nün 
dına verilmek üzere 20 lira almış, gaddarane hareketleri... Ve aşklarını göreceksiniz. 
otomobil de apartımanın önüne ya- ilaveten : FOX JURNAL dünya havadisleri 
naşmış. lbrahim Etem, inmiş ve a-

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 
pnrtımanın öbür kapısından çıkıp ••••••••••••••illi 
gitmiş, Arü, otomobilde bir saat ka-
dar beklemiş, sonra dolandırıldığı- P . l 
m öğrendiği için polise müracaat et- ı Patlıyan silahlar ... Öten imdat düdükleri ... Sisleri yaran projektorlcr 
miştir. 1 arasında büyük bir aşk ... Sevgilisini f~Jakette, ölümde bile 

Sultanahmet üçüncü ceza mahke- yalnız bırakmıyan bır kadın ... 

mesi dün bu davayı tetkik ederek SILVIA SIDNEY ve HENRY FONDA 
suçu sabit görmüş, Arife 3 gün ha
pis 50 lira para cezası vermiştir. 

İHTİLAS: 

Fazla Ahnan Paralar 

YASAMAK HAl<KIMDIR 
1 

Bugün S A K A R y A Sinemasında 
.. •••••••Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

YENİ ve TARİHi Türk musilci: 

.. 
Meşhur Opera Lirik şantöıi' 

OLGA SOMOGY 
Yunan Operası tenoru 

B A K E A 
ve tenor YUNKA'nın 

ittirakile , 

OVOTNI 
.. _ır• de dinleyiniz. • 

Dün Ağırccza mahkemesinde Te
lefon idaresine ait paraları zimmeti
ne geçirdiği iddia edilen eski tahsil 
memuru Adilin muhakemesine de
vam edilmiştir. Mahkeme geçen cel
sede fazla para alındığı iddia edilen 
Fransız ve İtalyan sefarethnnelerile 
Sümer Bankın bulunduğu mıntaka

larda hadise zamanında kimin tah
sildar olduğunu sormıya karar ver
mişti. Dün mahkemede bazı şahitler 
dinlendi. Gelrniyenler de bulunduğu 
için muhakeme bunları çağırmak ü
zere duruşmayı talik etmiştir. 

, Bugün TÜRK Sinemasında 

Bayanlar! Baylar! Sevenler 
Sevilenler! Herkes! Ve ViCTOR FRANCEN 

SUZY PRiM 
RENEE DEVILLERS 

AŞK iÇi Y AŞIVO 
Paris Üniversitesinde genç bir kız asistanın ve büyük bir doktorun aşk macerası ... Terkedilen sevgili _ 1 

kançlık - Gençlik - Meraklı - Neşeli - Nefis bir Fransızca şaheser. Bugün saat 11 de tenzilatlı matine. 

Yarm Akşam SAKARYA Sinemasında 
Tenorların en sevimlisi ••• Halkın pek sevdiği ve 
''UNUTMA BENi", "AVE MARlA'', ve "SAADETiM 

SENSiN'' büyük filmlerin unutulmaz yıldızı 

CBENJAMINO GIGLIJ nin son eseri 

Öümüzdeki çarşamba· akşamı 

SÜMER SiNEMASI 

.......... 111 ............................ ... KALBiN SESi 
f AN°i=dAnNış ~;coitlö Di N'i 

5

GE~MA:t~~ahRÔuti~s~: MA~~i~:aES~~NO B U G 0 N 

ELE K'te 

Ayrıca: 

.- Seanslar: 

Sinemanın 

sahalarının 

Soya 

ve spor 
krali~esi 

• 
ennıe 

ile bu senenin en giizcl jönpriimyesi 

· Tyrone Power 
tarafından Fransızca söz!ü 

olarak yapılan 

En muht~em ve en fazla musikili filminde görünecektir • Bu suvare için yerlerinizi evvelden aldırınız. 

ve SARI ZAMBA~ 

.. ... 
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TAN 
Gündelik Gazete 

[Yazan: M. ZEKERiYA] 
Bir Avrupa gazetesi, bugün A vru- ı 

hda yaşıyanların ruhi haletini bu 
tilınle ile ifade ediyor. 

Diyor ki: 
''Son güıılerde nereye gitsem, ki

llhıle konuşsam hep ayni şikiyeti 
ltitiyorum: 

- Şu A vrupadan kaçıp, dünyamo 
lakbı bir köşesine sığınabilsem! 

- Bütün dileğim, şuradan bir va
hra binmek ve bir daha dönmemek 
1laere uzaklara gitmek. 

- Bankada azacık param olsa, ilk 
>'apacağım iş Avrupadan kaçmaktır. 

"Bu sözleri söyliyen. A vrupadan 
laefretini bu şekilde izhar edenler si
lllrU ihtiyar kimseler değildir. Fa
~t buhranlardan, harp tehlikesin
den bıkan namuslu basit vatandaşlar-
dı. 

Bugün A vrupada yaşamak müte· 
a...diyen yıldırımlı bir havada açık
ta durmak gibidir. Top sesleri, sakin 
tttştlnmenize manidir. Gökte müte
a...diyen yıldırımlar dolaşıyor. Ne 
•lduğunu anlamıya vakit bulmadan 
'b"fınız üstünde bir tarraka işitiyor 
\te etrafımzdaki hudutların yanıp si
ihıdiğini görüyorsunuz. 

Biraz sulh, biraz sükun.. İşte bu
athıkü A vrupanın en ziyade aradığı 
~e nıuhtaç olduğu şey budur.,, 

ltu satırları okurken Türkiyeyi dü
~""'" fCilrfllr.J ~ .. '""lrt\v.--dJriwnl "&ıAçıe dolouruu. Bır vaJnt unya-
'lll en huzursuz, en asayişsiz, en teh
likeli parçası addedilen Türkiye, bu
ttiJı bütün bu buhranlardan, bütün 
'1t tehlikelerden uzak, sulh ve sükôn 
~dedir. Bütün dünya, harp hazır
""ll ile meşgulken, biz memleketi i
'--r için çırpınıyoruz. 

Bir Avrupalının hasret çektiği bu 
'1IIh ve sükônu, bize rejimin sulhçü 
ai>"llseti temin etmiştir. Kimsenin top
~da gözümüz yok. Milli hudut!a
~z içinde korkusuz ve endişesiz 
!~'8nıak yegane gayemizdir. Bütün 
-ıtışulanmızla dostluk misakları ak
tetnılşizdir. 

lıf e mutlu Tiirkiyede yaşıyana ve 
._ lbutlu Türküm diyene! 

* ispanya TehUkesi 
4\ttuıturyadan sonra, Avrupayı 

~dit eden büyük tehlike ne Çekos-
111~akya, ne de Litvanya meseleleri
~· Bunlar da ereeç Avrupanın uy
ıl-11.ııu kaçıracak, ortalığı harp kor
~Ue dolduracaktır. 
.:.akat, bueünün tehlikesi İapanya-

L... ~anco ordulannın İspanya cüm
~1etçilerini ikiye ayırmak üzere 
,111ıınası, İspanya harbinin son saf
-. yaklaşmakta olduğu kanaati-

11)-andırmıştır. İspanyanın Franco 
:::uıal'lnm eline, dolayısile faşistle
.._~Une geçmesi Fransayı enditeye 
~ilftür. ÇilnkU, Fransanın Af
~ tiırıalindeki müstemlekeleri ile 
~ını kaybetmesi tehlikesi vardır. 
~a her tarafından faşist devlet
-- Ue sarılmıştır. Akdenizdeki Fran 
ü.. Yolunun kapanması, Fransa için 
~panamıyacak bir tehlikedir. 
'-J bu tehlikeyi gördüğü için der 

l»irene hududuna asker sevket
t...:"_ ;- • İngiltereyi de harekete getl
.;:;' ciddi tedbir almıya teşebbüs 
~ ftir. Fransanın İspanyaya asker 
~ dernıesi mevzuubahis değildir. 
~t İspanyada bir faşist rejiminin 
)-.ı hrıasına müsaade etmesi de pek 
it t ICirünmemektedir. 

'
11 

lebeple Fransa, Berlin - Boma 
~\'erile Çekoslovakyadan evvel İs
~~Yada karşılaşmak mecburiyetinde 
~tır. 
~ebeple A vrupada kanşıklık 
~ t_ ası ihtimali olan en büyük teh

-apanya meselesidir. 

TAN 
jspanyada, zaman zaman ıiddetlnl arflran dahilt harp, son günlerde Frankistlerln lehine bir 
değlıikllk 9österiyor. Harbin bu ıekllde lnkiıafl karıısında hükGmetçiler ne yapacaklardır? 
Aıağıdaki satırlarda, son Frankist taarruzlannın doğurabileceği neticeleri ve en son harP, 

vaziyetinin askeri bakımdan tam bir hulasasını bulacaksınız. 

a 

Beşte Gelenin Hüviyeti 
Evde bir h1Zırlık glSrDyordum. Salonu 

topluyorlar, pencereler! açıp havalan~ 

dırıyorlar. Koltuklarda bir perlıanlık ol
maaın diye dikkat ediyorlardı. 

- Her gUn mU ortalık ıUpUrDyorau. 

nuz? diye ıordum. 
- Hayırı Dediler bette blrlal gelecek 

te onu kabule hazırlanıyoruL 
- KJm bu? Bu kadar itibar ettlOlnlzT 
- Vallahi biz de bllmlyoruz. Yalnız 

bu nbah biz evde yokken telefon etmlt. 
bir madam imi" Almanyadan gellyor
mu ... 

- lemini ISOrenemedlnlz mlT 
- Hayır, belki aöylemlı ama hizmet-

çi anlıyamamıttır. 
- E, kim olablllr? 
- Vallahi, Almanyadan gelecek ma

dam deyince aklıma falan fabrika mU
dDrUnUn karıaı geldi. Biz Almanyada i
ken ahbaplık etmlttlk. letanbula gellru
nlz bize buyurun, demlttlm. Muhakkak 
o, olmalı. 

- Kendi mi telefon etmlt? 
- Hayır, kendlel tDrkçe bilmez. Her 

halde otelden falan telefon ettlrmıı ol
malı. Biz orada iken 9ok ahbaplık et· 
mlttlk te.. Şimdi kadına itibar edelim, 
dlyoruL 

- Adı ne1 
- Allah mDatahakkını veralnl Adını 

da bir tDrlU hatırlıyamıyorum. Hatırla

um otellere aoraeaOım. 
- Zararı yok, bir kere bir Alman 

madamı var mı diye otellere aormalı. 
Telefon rehberi. Belllbaılı Dç dlSrt o

tele telefon. Birinde iki, birinde Uç. Al· 
man kadın var, birinde hiç yok. 

Na bilelim, hanalel oldutunu. 
Bette gelene ne verlllrf Çay. Çay da 

yalnız verllmez yal Sandviç yapmalı. 

Nell? Dllll, havyarlı (Almanlar bayı • 
fırlar havyara). AnçUvezll. Biraz da paa
ta almalı. Paata da olmaL Bir gato al· 
malı da keeer keaer veririz. Vemlt te 
ı.ter. Yahut portakal .. rbetl yaparıa. 

Yazan: ~ 
BURHAN FELEK 

latel'M içer. Almanlar içki içerler mlT 
Aman, ıimdl bir de içki dU1Unemem. 

Birkaç ta ahbap çaOıralım. 
Telefonlar: 

- Kardeılml BugUn bette bize gellr 
mlıln? Vtkıa gUnU gününe çaOırmak a
yıp amma, Almanyadan bir doatum ge
llyor da, TUrk aoeyetHlnl ilk girecek. 

- Aman, onu, yarına bırakıreın. Hem 
kunduracılar yalancıdır. inanma, ha· 
zırlamamıttır. aen gel. Gecikme aakınl 
Meral oanıml 

Ötekine: 
- Ayol aen bugOn boı muaunf Hahl 

Bize gelaenel DDn beraberdik amma, bu 
gDn batka it var. Almanyadan bir ma
dam ahbabım gelecek. Kadının glSzDnO 
dolduralım .. Hay Allah razı olaun. Ta· 
mam 11SrDmoenl de getlrll'llln. 

OçDncOaUne, dlSrdUnoUaUne, betlnolal• 
ne, böylece bet altı da kadın ahbap ça
Oırılıyor. 

Saat ikiden itibaren çay manaının ter 
tlbl. Hangi takımları koyalım? Renkll 
olrıtaL Buraaı kır mır lıleMelllerl ko• 
yalm-

Maaa dDzUIDr. 
DISrt buçukta daveti! flgOran bayan• 

lar da gelir. GISrOıDyorlar: 
- Ayol, kim bu madam 7 
- Vallahi lamını bilmiyorum. Bir fab 

rlka mUdUrUnUn karıaıdır. 

- Nece glSrUfeceOlz? 
- Çatra patra almanca. 
- Aman ne olacak kard.., GllrGıDp 

te maaal anlatacak dellllz yaf Hot b8" 
nuılaln, iyi mlaln? itte o kaffl'. aut I• 

lerledlkçe, kadınlarda merak artıyor: 
- Şık bir kadın mıdır? 
- Vallahi ben orada iken baelt gl· 

ylnlrdl. flmdl de ıeyahat kılıOı ile ge· 
llrae pek ııklık aranmaz. 

- Yo, lyle demeyin! Almanların ba· 
zan ISyle ııkları var ki ... Tam Dı.ı aırada 
kapı çalınır: 

- Hahl Odur. 
Açarlar. Poata müvezzii" 
- Hay Allah cızırtıeını veraln. 
Biraz daha muhabbet. Bir daha kapı 

çalınır. Bu aefer nkal Ona da alnlrle· 
nlrler. Kapı bir daha çalınır, açarlar. 
Bir yaılı kadın. Ltkln Almana falan hen 
zer yeri pek yok. içeri girip kapıyı ya. 
va19a kapadıktan eonra: 

- Doktor Zartaryan bunda oturur? 
Diye aormaz mı? 
Huırunda bir kahkaha. Kadıncaii•za 

vanlıı geldllll anlatılıyor ve yol göaterl
Ayor. 

8aat be1o gelen giden yok. Beıl çey
rek geçiyor. Yine gelen giden yok. 

- Ayoll Hani bu Almanlar, uat .. ,. 
mu derler ya?I 

- Kardet. ne bileyim ben. Telefonda 
kıza ISyle Mlyleml1o 

Uzatmıyalım. Saat altıya yirmi iki ka. 
la kapı kuvvetle çalınıyor. Hemen 11-

ylrtlp açıyorlar. Bir adam. KoltuOunda 
bir ufak portakal undılı ile içeri giriyor. 

- Bay falanın evi bura mıf 

- Eveti 
- Zabahun (aabahleyln) tlllfon et • 

tllerdl yal itte o, benimi 

- Ne diye talefon ettllerf 
- Alanyadan bir adam gelecek de· 

dller. Gelen adam benhn.Bu undıOı da al 
ze falanca glnderdl. ilanı bir kllıt ve
rin nndıOı aldık, dlyel 
Adım aandıOı yere indirirken, evde

kilerde bir kahkaha. Almanyadan b ... 
madam ı•l .. ek - Alanyadan bir adam 
gelecek. 

itte. bette .. ıenın llDvlyetL 

a 

Bundan başka martın 9 un -
dan 13 ne kadar 75 km.ilk 

bir mesafeyi. hısım bir halle ile 
meskun bir memleketin içinde, az 
veya çok düşman kuvvetleri ile de 
muharebe ederek, almış olan bir 
ordunun geriden getirilecek bir-

çok ihtiyaçlan {bilhassa cephane 
ve benzin), yeniden tanzime ve iş
lemiye muhta__ç bir menzil hattı var 
dır. Gerçı, Ebre boyunca inen bir 
demir yol ve bundan Catalayud'a, 
Daraca'ya ve Montalban'a giden üç 
yan hattın bulunması Frankist-

ler için büyük bir faydadır. Fa -
kat, Ebre demiryolunun, nehrin 
doğusundan topçu ateşi altında ol
madığı veya geri giden hükumet
çi kıtalar tarafından tahrip edil -
mediği malum değildir. 

lşte bütün bunlar durakla
mıya birer sebep olabilir

ler, ancak sebepleri ne olursa ol -
sun bu tavakkut pek muvakkat ol 
mak icap eder; çünkü, kaybedile
cek her günü hükumetçilerin, sağ
dan ve soldan ve uzak yerle.rdek:i 
ihtiyatlardan Aragone kuvvetler 
getirerek yeni bir müdafaa sistemi 
hazırlamak ve yahut bir mukabili 
taarruz tertip etmek hususunda iyi 
ce kU.L.anacaklarını, ve harpte, bir 
defa kaybolan fırsatın bir daha güç 
ele geçireceğini bilirler. 

Vaziyet herhalde hükfuneiçiler 
aleyhinedir. Fakat, Cüınhurtyet 
İspanyası ikiye ayrılsa da, bir ordu 
mevcut ve vazifesinde mukdim 
oldukça harp kati bir neticeye var 
mış sayılmaz. Kati zafer ancak düş 
man ordularının imhası ile müm
kiındiır. Meğer ki, hasım muhare
beden vazgeçsin, yani teslim ol

sun. 

8 u sebeple Franconun, bu 
yamıa taarruzunun hedefi 

sadece Aragone ve V alansiyada Ak 
deniz kıyılarına inmek değildir, bu 
hareketin asıl minası ve asıl hede
fi, ancak, sonradan bütün kuvveti
le ve ağlebi ihtimal sola dönerek. 
Aragond.aki hükfunetçi ordu üzeri-
ne kati bir taarruz hareketi yap • 
maltla tezahür edecektir. Ayni za
manda İspanyadaki harbin. iki ta
rafta yabancıların da olmasına rağ 
men, nihayet İspanyollar arasında 
bir iç ve bir ihtilil kavgası oldu
ğunu ve bir buçuk senedir, kar
deş harbinden yorulmuş ve hı.kını§ 
bir halkın fikir, hissiyat ve sinirle 
ri üzerinde, bunca can ve mal
fedakArlıkları pahasına alınan 

Teruelin ziyaı, cephenin yanlması 
memleketin ve ordusunun ikiye bö 
lunmesi gibi mühim bozgun haber 
lerinin son haftalarda biribiri üze
rine gelmesinin, yapabileceği çok 
derin, menfi ve dağıtıcı tesirleri de 
hesaba katılırsa vaziyetin hükti-

G'OP'tlŞLEJ) 
Sulara Dalan Gö11~Ç. 3 ~ 
Yazan: SABiHA ZEK.EilYA 

Halit Fahri Ozansoy bu isimle 
bir ıiir kitabı neşretti. Şiirin beynel
milel dünyada can çekiştiii bir de
virde, "Sulara dalan gözler,, şairinin 
çıkardığı eseri merakla gözden geçir
dim. Acaba pir bizde ne alemde? 

Şairin gözleri bir rüya denizine dal 
mış, ayın izlerini seyretmiş, yirmi 
yaşmda sevgilisinin dizlerinde seyret
tiği bu suları ayni şekilde görmeme
si, yani ihtiyarlaımya başladığının te
essürü var içinde. 

• İhtiyarlık, biraz da olgunluk de .. 
mektir. Bundan sonraki şiirlerde bu 
olgunluğun izlerini aradım. Meğer 

Halit Fahri hala gençmiş. bütün mev
zular: "Deniz ve kalbim", "Gönül 
buzlu bir camdı,,. "Ellerim saçlarm
de", "Bir kadın uyuma da", "Dizlerin 
de,, , "Beyaz gece,, , "O kadm,, • "Şi
fadaki kadm,,, "Yaz,, gibi hülyalı ge
celerde kanat çırpan, göklerde uçan, 
semavi sularda yıkanan, pembe ve 
mavi hayallere ait mevzular ... Kadın, 
tabiat, hülya, rüya .... 

• Edebiyat, cemiyetleri. insanlan ve 
tabiati aksettiren bir aynadır, derler. 
Bir devrin edebiyatını okuduğıuım 
zaman, o devrin insanlanm, tiplerini, 
hayatını, içtimai yaşayış şekillerini, 

düşünüşlerini görürsünüz. 
Şiir de ayni şekilde devrine göre 

ya büyük harpleri, ya cemiyetin mil• 
cadelelerini, hayatın içindeki vilıala
rı, hadiseleri aksettirir. Bunun içinde 
tabiat te, aşk ta, güzellikte, vardır. 

Fakat şiir ve edebiyat sadece tabiat 
ve aşk demek delildir. 

• "Sulara dalan gözler,, _tilr mecmu-
asını okuduğunuz zaman, ıanki şair 
insanlığın üstnüde, hayat ve cemiye
tin üstünde bir mahlUk imiş, Türk 
cemiyetinde yürüyen bir inkılap, de
iiten bir hayat, dejişen düşünceler 
ve insanlar yokmuş gibi. sadece ken
dini, kendi ile tabiat arasmdaki mü
nasebetleri, kendi aşkıqı, kendi duy
gulannı terennüm eder görilnflntls. 
Şkispiri okuduiumuz zaman o zaman 
ki İngiliz cemiyetini, Tolstoy'u okudu 
ğumuz zaman Çarlık Rusyasmı, Bil
goyu okuduğumuz zaman o zamanki 
Fransız cemiyetini, duygulannı ve dil 
şüncelerini anlanz. Sulara dalan göz
leri okuduğumuz zaman sadece Halit 
Fahriyi anlıyoruz, suya bakınca ne 
duyarmış, nesıl severmiş, bu kalaba -
lık cemiyetin içinden ayrılıp nuı) 
pembe rüyalar ıörilrmil§ ... 

Bana ne? ... 
Şiir ölüyormuş, nasıl ölmesin ki, 

j ondan evvel şair ölmüş. 

metçiler için hiç te ümit verici al
madığı görülür. 

Cümhuriyet ordusu, son za : 
manlarda dışardan epey yu 

dım görerek teşkilatlandırılmış ve 
talimi, siWı ve teçhizatı oldukça 
tamam birçok muntazam tümen 
(fırka)lar sahibi olmuştu. Fakat, 
Cümhuriyetçiler eğer dıprdan bir 
yardım gördüyse Frankistler iki 
görmüşlerdi. Bunlarm arkasındaki 
iki Emperyalist devlet, İspanya ifl 
ni, ne pahasına olursa olsun, biran 
evvel Francoculann nihal bir zaf• 
rile bitirmiye azmetmiş göründ -
yorlar ve bunun için; Franco'ya pa 
ra, uçak, tank, her nevi top ve si
lüı, bol cephane, teknik personel, 
gönüllü uker ve hatti türlü türld 
adlarla mü§ekkel Faşist ve Milis 
kıtalar veriyorlar. 

Cümhuriyet ordusu, iyi bir te1-
kilatın, talim ve terbiyenin ve kl 
fi derecelerde tekn1k vasıtalara ma 
lik olmanın faydalannı, geçen sene 
15 birinciklnun ayında 3 kolordu 
ile Teruel çıkıntısına fimal, cenup 
ve cenubu garbiden yaptığı muvaf 
fakıyetli taarruzda görmüş ve birin 
ci Teruel savaşı ancak teknik ve 
temiz bir askeri mesainin ve sade 
bir stratejinin İspanya harbinde, 
ilk güzel bir eseri olmuştu. 

Evet, birinci Teruel savaşında, 
yeni İspanya Cümhuriyet ordusu 
Terueli almıya ve güzel bir zafer 
kazanmıya muvaffak olmuş idi; fa 
kat bu ordunun büyük bir kısmı 
ve iyi elemanları ikinci Tenıel sa
vaşında bozuldular ve eridiler. 

Alınan maltimata göre 1938 ve 
1939 sınıfları, genç efrattan 

te§ekkül eden 66 ıncı ve 67 inci tü
(De"amı il inc:Qle 
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1 OKUYU CU § UZUN HİKAYE 

Dün geceki seçmelere iftirak eden güreşçiler 

1 -
~•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•l! ·.: Mektup 1 arı : 
1 1 ~ = 
~ Galatasaray i ···aı;iıam Yanıı;t.ij;· 1 
1 GÜ ne ş Maç l i Posta Telgraf umum müdilrlüğ(l evrak = 

= B •• istatistik kalemi memurlarından Cemal A- = 
1 u g un 1 kıncı yazıyor: ~ 

, .= "- Bupdan bir milddet evvel bir ~ü- : 
Mlllf kümenin olduğu kadar ıehrl· 1 bnşir, bir sulh ceza mahkemesinin ilfımını S 

mlzln en mUhlm maçlarından biri o- := getirdi. Bu iltım bana alt değildi. Almıya~ : 

•- lan GUneı • Galatasaray karıılat· i ! car.ımı söyledim. Mübaşir zorla masamın : 
= ması, bu gUn Takılm ıtadında saat : 1 üzerine bıraktı, gitti. Halbuki, verilen ka- E 
- 16 da yapılacaktır. -

1 
rarda suçlunun ismi Memduh Cemaldir. E 

1 Her iki takım, bu maça azami e- _ Benlm ismim ise Mahmut Cemaldir. Ait ol : = hemmlyet verdiklerinden hafta or· :;: duğu makama gittim, dosyayı çıkarttım.1: 
1 tasında çok eıkı çalıımalar yapmıı· 1 Mamaktan Kayaşa kadar biletsiz seyahat 1: 
= tardır. Sahaya çıkacak takımların := yapan bir adama alt tutulnn bir zabıt var- : 
I teıklllnl ö!lrenmek için yaptığımız i dı. Fakat, 7.apıtta, suçlunun ne imzası, ne 
ı: teıebbUııler neticesiz kalmııtır. Her = babasının adı, ne de doğduğu yer yazılı E 

1 
iki klDp ldarecllerl bDyUk bir ketu- = değildi. İsim benzerliği dolayısile, nasıl ba- : 
mlyetle sahaya çıkacak takımlarını 1 na bir suç iuıfc ediliyor? Anlıyamadım.,, ı : 
a8ylemekten kaçınmıııardır. = i İşler Tıkırında Gidiyor! 

Milli Takım Seçmeleri 

Ankara, lzmir; Balıkesir 
Ve lstanbul Güreşçileri 
Dün Gece Karşılaştılar 

1 GUneı tarafından Parleten getir- 1 * :; 
tllece§tnı haber aldıöımız Raıılhtn = Bir Kaza ve Bir Feryat : Yaza n •• Anton Cekhof -
fehrlmlze gelip gelmedlt)I henUz bel· -

1
- - Çeviren : H. Rifa t 

4 Jll llll l l ll l llllllftmll, 1 Okuyucutnrımızdan H. Gencel lmzasfle • llll llllll lllllllllllll :• 
il detJlldlr. _ yazılıyor: • 

23 nisanda Estonyanın merkezi <>
lan Talin şehrinde yapılacak Avru
pa Greko Romen şampiyonasına iş
tirak edecek güreşçileri seçmek üze-

re, dün gece Beyoğlu halkevi salon
larında Anknra, İzmir. Balıkesir ve 
lstanbul güreşçileri arasında müsa
bakalar yapılmıştır. 

Bu müsabnkalara İstanbuldan 15, 
Ankaradan 6, İzmirden 5, Balıkesir
den 2 olmak üzere 28 güreşçi iştirak 
etmiştir. 

Musabakalnra saat 19,30 da bşalan
mıştır. Neti~eleri yazıyoruz: 

56 kilo: 

Kenan (İstanbul) Ali (İzmirJe tuş
la galip, Mustafa (Ankara) Hasan (İz
mir)e tuşla galip, Hiıseyin (İstanbul) 
Ömer (Ankara) ya hükmen galip. 

61 Kilo: 

tuşla galip. Yusuf Aslan (İstanbul) 
İzzet (İstanbul) a hükmen galip. 

72 Kilo: 
Enver (İzmir) Mustafa (Ankara) ya 

tuşla galip. Faik (İstanbul) Hasip (İs 
tanbul) a hükmen galip. 

Bu müsabaka ile güreşlerin birin 
ci kısmı nihayetlcnmiş oldu. Tekrar 
56 kilodan başlanan güreşlerin ikin
ci turuna geçildi 

56 Kilo: 
Ali (İzmir) Hasan (İzmir) e tuşla 

galip. Kennn (İstanbul) Ömer (An
kara) ya hükmen galip. Mustafa (An 
kara) Hüseyin (İstanbul) a hükmen 
galip. 

Son iki müsabaka garip bir tesa
düf olarak güreşçilerin sakatlanması 
ile neticelenmiştir. Kenanın rakibi 
Ömer minderin kenar,ndan dışarı fır 
ladığı esnada başı tahtaya çarparak 

Mahmut (Ankara) Ahmet (Balıkeı. yaralanmıştır. İkinci müsabakada 
sir)e tuşla gnlip, Ahmet CAnkard) 1\Iustaramn-raının-.nmıı u:ureşçııerı

Hasan Tahsin (İstanbul a bükmen ga- mizden Hüsnünün sıkı bir tuşta kolu 
lip. Suat (Ankara) Ahmet (İstanbul)a çıkmıştır ve rakibi galip sayılmış-
tuşla galip tır. Müsabakalara bu akşam 20 de 

66 Kilo: yine Beyoğlu halkevinde devam edi-
Yahya (İstanbul) Bekir (İzmire) e lecektir. 

Ankarada: 

Üçok Dünkü 
Maçta 2-1 yenildi 

Ankara, 19 (Ton muhabirinden) -
Milli küme maçlarını oynamak üze
re şehrimize gelen İzmirin Üçok fut
bol ekibi ilk knrşılaşmasını bugün 
şehir stadında Ankara ikincisi Mu
hafızgücü ile yaptı ve 2-1 mağlup ol
du. 

Oyun hemen hemen müsait şartlar 
altında başladı. Her iki taraf ta za
man zaman birbirini sıkıştırarak teh 
likeli dakiknlar yaşatıyorlardı ve yi
ne iki taraf muhacirnlcri yaptıkları 
hücumlar esnasında elde ettikleri çok 
miısait gol fırsatlarından acele ve he
yecandan istifade edemiyorlardı. 

Dakikalar ilrcledikçe Muhafızın 

daha ağır bnstığı ve İzmir kalesini 
müşkül vaziyetlere soktuğu görülü
yordu. Hatta bir aralık Üçok kalesi
ne çok yakın bir mesafeye kadar so
kulmıyn muvaffak olan Muhafızgü
cü akıncıları 8 inci dakikada Rızan(n 
sıkı bir şütü ile ilk sayıyı kaydetti
ler. Bu sayıdan sonra daha canlı ve e-

Lig Maçı: 

Güneş B Takımı 
G. Sarayı Yendi 
Futbol afanlığı tarafından birinci 

küme klüplcrinin B takımları arasın
da tertip edilen lig maçlarına dün 
Taksim stadında devam edilmiş ve 
Beykoz - Topkapı ile Güneş te Gala
tasarayla karşılaşmıştır. 

İlk oyun, Beykoz ile Topkapı ara
sında yapılmış ve Beykozlular ra
kiplerini 3-1 mağlup etmişlerdir. 

İkinci oyun, Güneş ve Galatasaray 
B tnkımlan arasında yapılmıştır. Her 
iki tarafın düzgün ve ahenkli bir o
yunundan sonra ilk devreyi 2-1 galip 
bitiren Güneşliler ikinci devrede de 
1 sayı yaparak Galatasarayı 3-1 mağ
hip etmişlerdir. 

Barutgücündeki Maçlar 
A - Futbol: 
ı - Davutpaşa - Banıtgücü A takım

lnn, saat 15,30 da, 
2 - Davutpnşa - BarutgQcü B takımla

n, saat 13,30 da. 
3 - Davutpaşa - Banıtgücü C takım

ları, saat 11,30 da. 
4 - Bakırköy Rum - Galata Sparta 

Rum takımları, saat 10 da. 
B - Güreş: 

Bu karııtaımayı idare edecek o- := 
1 1 "Dlvanyolu trnmvny durağının biraz yu-

ıa n baı antrenör, bu sabah Federaı· 
karısında bir ht\dlse oldu. Akşam, saat 19 yon relel ile birlikte ıehrlmlze gele-: 

1 
cektlr. -. suları idi. Bu civarda olan evimizde yemek 

yiyorduk. Sokaktan bir kadın feryadı du
::1•1111 • ıııı• ııı ı • ııı ı • ıı ıı • ıı rı • r: yuldu. Tramvaylar durmuştu. Herkes ko-

Alsancak 
idarecileri 
Ne Diyorlar? 
Milli küme fikistürü mucibince Fe

nerbahçe ve Güneş takımları ile maç 
yapmak üzere fstanbula gelen Alsan
cak takımı, İzmire döndü. Buradaki 
mağlubiyetinin sebepleri hnkkında, 

klüp idarecilerinin ne düşündiikleri 
hakkında İzmirli refiklerirnizde uzun 
yazılar gördük. Bunlardan en şaya -
nı dikkat bulduğumuz "Yeni Asır,, 
refikimizin bu husustaki yazısını ay
nen okuyucularımıza naklediyoruz: 

"İstanbula giderek Fcnerbahçe ve Gü
neş takımlarlle milli küme karşılaşma
ları ynpan Als:ıncak takımı dün Bandır
ma eksprcsile §ciınmizc dönmüştiir. 

Kafilenin baŞJndn giden Bay Hns:ın ve 
Bay İsmail Hakkı İstanbuldnki maçlar 
hakkında şu izahatta bulundular: 
"- Evvelemlrde buı;:ilnkil şerait altında 

ve bu hakemler idaresinde tstanbula Ar-

şuşuyordu. Bir kaza mı olmuştu. Bağıran 
kadın bir tramvayın içinde idi. Zannetmiş
tik ki, tramvayın altında kaldı. Meğer, bir 
köpek tramvayın altında ezilmiş, kadın o
na bağırıyordu. Bu kadın Şişhane yokuşu 
tramvay faciasını gôrmilş olsaydı, muUaka 
kalp sektesinden olürdil.,. 

• 
Snmsun Valisine Teşekkür 

Termenin Üskültü köyü halkından Meh
Met Öz ve Hasan Anıl imzalan ile aldığı -
mız bir mektupta deniliyor ki: 

"İlçemize bağlı on dokuz köyün halkına 
yilzde elll :faizle parn ver~ ve bu suretle 
kendisine bağlanıınlann mahvolmalanna 
sebep olan bir falz:d, vllAyetin dikkat gö
zünden kaçınndı. Bu adamın hareketini te
fecilik krınunu hUkümler!ne aykırı gliren 
valimiz Fuat Tuksal, hakkında tahkikat 
yaptırarak kendisini efimhurlyet adliyesine 
teslim ettirdi. Bizi büyük haksızlıktan ve 
bu ı:ıdııma bnğlannnlan da mahvolmaktan 
kurtaran &.'lyın llbayımıza tcşekkGrlerlmlzl 

bildirmek için kıymctıl gazetcnizln tavas
sutunu dfkrlz." 

* 1~nal bile gitse muhakkak surette yener- Tophanede Tehlikeli Bir Ev 

Birinci mnc;tn hakem 0 kadar t<?rafglr Tophnn<'de Çukurcuma caddesinde 10 nu 
hareket etmiştir ki, tnkımımız üç da- mnrada oturan Cemal Atak yazıyor: 
kika içinde 3 gol yemiştir. H:ılbuld bi- "Oturduğumuz mahnllede "43,. numara
rincl devreyi ezilmeden ve biri ofsayttan yı taşıyan harap bir ev vardır ki, ön kısmı 
olmak üzere 2-1 ufak bir farkla bitirmiş- caddeye doğru yarım metre ve saçak kıs
Uk. İkincl devrede iki cvuncumuzu hn- mı da sol tnrnfn doğru bir metre kadar ynt 
kem kasten dışan attığı gibi santrfor ve 
sol açığımız da hastnlannrnk oyunu ter- mıştır. Son znmanlarda, evin yan kaplama-
kctmck mecburiyetinde kaldılar. Takım ları ve çürük olan temel direkler! de bazı 
yedi kişi kaldıktnn sonra bile hakem ta- kimseler tarafından söki.ilerek götüriildiiğil 
rafgirliğine devam ederek ofsayttan mü- için, tamamen tch\lkeli bir vaziyet htısıl 
teaddit gollerin knlemizcı girmesine ta-

olınuştur. İşlek bir cnddede olan bu evin 
kım oyuncularından ziyade çalışmış ve 
muvaffak olmuştur. ansızın yılcılması çok mümkündür. Vaktin 

Şurası gnripUr kl hakem ilk defa olnrnk de tedbir alınnrak evin ya yıktırılması, ya
bhdm maçımızı idare etmekle hakemliğe hut tehlikeyi önllyccek şekilde tamir ettl
başlnmıştır. rllmcsl U\zımdır. Bıı hususta alAkadnrlann 

İkinci maçımızın hakemi ise İstanbul 
ruızarıdıkkatini çclmcni7.i rico e<!erlz.,, 

halkının şiddetle protestosunu cclbede-
cek kadar tarafgirliğini ileri götnrmüş 

ve oyunun bitmesine 17 dakika varken Bisiklet: 
sahayı terketmlşUr. 

Bu hftdiseden sonra da halk s:ıhayn hil-
cum ederek hakemin tarafgirliğini protes
to etmiştir. 

Biz ne sahayı terkcttik ve ne de hake
min kararlarına knıQı geldik. Faknt ha
kem oyunun ba:;langıcındanberl yaptığı 
tarafgirliği protesto eden seyircilerden çe
kinmiş olacnk ki, sahadan kaçmıştır. 

Orada biz, takımdan ziyade hakemle 
oynadık ve takımların yapamadığını ha
kemler yapmıştır. Bundan müteessiriz. 

Nedense İzmir takımlarından sempati
lerini eslrglyen fstanbulun yüzde yüz 
klOpçO hakemleri son iki maçta haksız
lıkta lleri gitmişlerdir.' 

İzmirli bir oyuncu lavul yaptığı için 
o?Un<!_an çıkarılırken İstanbullu oyuncu

lann yalnız "Nazan dikkat,, lcrl celbedil
miştlr. İzmir kalesine ofsayttcn giren gol
ler, disipline halel verir endlşesile gol 
sayılmıştır. 

Yeni Müsabakalar 
İstanbul bisiklet ajanlığı tarafın

dnn seri halinde bisiklet müsabakala
n tertip edilmiştir. Geniş bir prog
ram halinde tertip edilen bu teşvik 
müsabakaları 27 martta başlıyacnk-
tır. 

Birinci müsnbakn 20 kilometre ü-

zerinde yapılacak, müsabakalar te

vali ettikçe kilometreler uzatılacak-

tır. 

ikinci Küme Şampiyonu 
Belli Olacak 

nerjik oynamıya başlıyan İzmir mu
hacimlerinin nyafdarı arasında dola
şan top Muhafız kalesini sık sık zi
yarete başladı. Fakat Saffet ve Salih 
ten mürekkep Ankara müdafaası en 
müşkül vaziyetlerde bile kalelerini 
muvaffakıyetle müdafaa ediyorlar -
dı. Bu arada İzmir muhacimlcrinden 
Namık, Hamdi ve Ali arka arkaya bi4 
kaç güzel gol fırsatı kaçırdılar. 

İstanbul gfireş iklnclsi Kasımpaşa bi
rinci takımı lle Barutgücll birinci güreş 

takımları orasında bez fabrlkOası salonun-' 
da saat 10,30 dan itibaren güreş mQsabn
kalan yapılacaktır. 

Asıl esef edilecek nokta, İstanbulun 
maalesef beceriksiz hakemlerinin ihdas 
ettiği münakaşaların, İstanbul stadında 
maç seyreden bazı scyireilerl İzmirli oyun 
cular aleyhine yüksek sesle, hakarete sev
ketmesidir. 

İstanbulda, İzmir takımlarının ekseriya 
kaıQılaştıkları bu vaziyetler üzerine, Al
sancak ve Üçokun müştereken İstanbulda 
yapılacak maçlnrn iştirakten sarfı nazar 
etmeleri ve yalnız Ankara temaslanna ica
bet etmeleri kuvvetle muhtemeldir. 

Futbol ajanlığı tarafından ikinci 
küme klüpleri arasında tertip edilen 
lig maçlarına iki aydanberi Şeref ve 
Kadıköy statlarında devam edilmek
tedir. 
Şimdiye kadar yapılan maçlardaki 

neticelere göre rakiplerine karşı en 
iyi dereceyi alan iki takım. kümenin 
başında gitmekte ve şampiyonluk yo 
lunda biribirilc esaslı bir şekilde çe
kişmektedirler. Bu takımların birisi 
geçen sene birinci kümeden ikinci 
kümeye giden Hilal, diğeri geçen se
ne ikinci küme şampiyonluğum.., ka
zandığı halde birinci kümedeki de
ğişiklik yüzünden terfi edemiyen A
nadoluhisar klüpleridir . 

Vazıyetin yavaş yavaş aleyhte bir 
inkişaf almakta olduğunu anlamak
ta gecikmiyen muhafız tekrar can
lanarak İzmirlilere mukabeleye baş 
)adı. 19 uncu dakikada sağ açık Atıf 
geriden aldığı derin bir pasla gelen 
topu İzmir kalesine doğru süzüle
rek ortalndı. Kaleci Necat yaptığı 
cok vakitsiz çıkısla topu elinden ka
çırdı. Bu sırada tam vaktinde yeti
ten Şahin güzel bir şutla takımının 

ikinci golünü yapmakta gecikme -
di. 

Bu esnada Namık'ın çok uzaktan 
çektiği bomba gibi sıkı bir şütü ile 
gelen top golposta çarparak geri 
geldi. Fakat buna yetişen sağ 
açık Sait plase bir vuruşla İz-
mirin ilk sayısını yaptı ve yapılan bu 
gol ile beraber hakemin düdüğü dev 
renin sonunu bildirdi. 
Maçın ikinci kısmı .,da bu vaziyet

te devam etti ve 2-1 İzmirin mağlu 
biyeti ile neticelendi. 

Üçok, ikinci maçını yann Harbi
ye İdman yurdu ile yapacaktır. 

Memlekette: 

Silifkeliler Galip 
Silifke, 19 (Tan muhabirinden) -

Silifke ve Mersin takımları bugün 
karşılaştılar. Silifke dört golle galip 
geldi. 

Silifkeli Mustafa iiç adım atlama
da birinci, tek adım atlamada ikinci, 
geldi. Diğer birincilikleri Mersinliler 
kazandı. 

Bu iki klüp, bu gün Şeref stadında 
karşılaşacak ve maçın neticesi ikin
ci küme şampiyonunun meydana çı
karacaktır. Müsabaknyı Suphi Batur 
idare edecek ve oyun saat 13,45 te 
başlıyacaktır. 

-5-

Sevkiyat pusulalannı okumnk
tan, navlun hesaplarını yapmnk
tan bezince durak yerlerde hemen 
sığırlann bulunduğu vagonlara se 
ğirtir, yalnız bakar, kollannı sal
lar, ürkeklikler gösterir: 

- Ah, der, bir sığır, sığır olmak 
la yemekten, içmekten kalamıyor. 
Dört güne bastı, daha ne bir tutam 
birşey yediler, ne bir damla birşey 
içtiler. Ahh! Ah! 

i taatli oğlu arkasındadır. Ne ister 
se o yapar, babasının ikide bir 

büfelere atılmasını hiç beğenmez 
de bunu söylemekten kendini nln
maz. Babasının yüzüne ters ters 

bakarak: 
- Yine soluğu büfede aldınız. 

Ne münasebet. Bir bayram, bir şen 
lik mi var?. 

- Ulnn babana dil mi uzatıyor
sun? 

- O; sizce öyle ... 
Oğlan baba~ının arkasından koş 

maya lüzum görmedikçe fötr pal

tonun üzerinde mıhlanmış gibi otu 

rur, çalgısını çalnr. Baznn vagon
nan mll'ln tr.:.nin hl .. hac:ınrlan iihür 
başına kadar dolaşır. Lokomotifin 

önünde durur, ateşçiye filan ba

kar, işçilerin kömür ve su depola

rını dolduruşlarını seyreder. Lo
komotif tazyik altında derin derin 
ses alır, odunlar taze ağaçlara 

mahsus difi bir ses vererek devri

lir. Makinist ile yardımcısı soğuk 

ve kayıtsız bir halde, hiç acele et

meden birtakım anlaşıJmaz hare

ketlerde bulunurlar. Lokomotifin 

yanında böylece bir zaman kaldık 

tan sonra delikanlı tembel bir yü

rüyüşle gara doğru yollanır. Büfe

deki metrelere bakar, kendisi için 
hiçbir ehemmiyeti olmıyan ası

lı ilanları yüksek sesle okur, 

yine yavaş yavaş vagonunu boy

lar. Yüzünde ne bir arzu, ne bir 
sıkıntı okunur.. Orada veya baş-

ka bir yerde evde, vagonda, loko

motifin yanında bulunmasının üze 

rinde ayn hiç bir tesir yapmadığı 
besbellidir. 

Akşama doğru tren, büyük 
bir garda durur. Hat bo

yunda ışıklar daha yeni yanmıştır. 
Serin, şeffaf havanın maviliği için 

de bunlar, sarı, berrak bir yıldı
zı andırır ve ancak kapanık çatı
nın altında kırmızı bir renkte ışık 

verirler. Yolların hepsini sıra sıra 
vagonlar tutmuştur. Adeta yeni 
bir tfen daha gelse açıkta kalacak
tır. Delikanlı, akşam çayı için 
kaynar. su almıya koşar. Gann rıh 
tımı üzerinde güzel giyimli hanım 
lar, hanımların arkalan sıra lise 
esvaplı gençler dolaşır. Garın iki 
tarafında uzakta, pus içinde ziya
lar parıldar, orası şehirdir. Acaba 
hangi şehir? Bu, oğlunun umurunda 
değil. O, garın arka,şına düşen taraf 

ta donuk ziyalarla eski binalardan 
başka birşey farketınez. Kulağına 
çarpan arabacılann bağınşla.rıdır. 
Yüzüne, soğuk ve keskin bir rüz
gar vurur. Ona göre, o şehir bes
belli güzel b ir yer değildir; orada 
istirahat esbabı yoktur, can sıkı
lır. 

Çay içerlerken artık hava zifiri 
karanlık olmuş ve fener yakılmış 
tır, tren hafif bir hareketle sarsı-

lır ve yavaşçacık arkaya doğru gi 
der; biraz yürür, durur. 

Müphem gürültüler duyulur, bi• 
ri tamponların yanında zincirlerle 

oynar ve "Hazır!., diye bağırır 
tren sarsılır ve ilerler, on dakika 
sonra geriye getirilir. 

İhtiyar, vagondan çıkar, trenini 
tanıynmaz. Sığırlarının yüklü bu
lunduğu sekiz vagon önceden hiç 
görmediği bir sıra düz ve üstleri a
çık vagonlara bağlanmıştır. Bu va
gonların ikisi, üçü moloz dolu, öte
kiler boştur. Trenin boyunca şimdi 
ye kadar tanımadığı bir takım şef• 
dötrenler gidip gelmekte, kendile
rine sorulan suallere istemiye iste
miye kapalı cevap vermektedirler. 
Bunların yanında ihtiyarın iğrapta 

mahnlli yoktur. Bunlar yeni bir 
tı;en kurmak, çabuk kurmak ve Sl

cak yerlerine kavuşmak için uğra
şırlar. 

İhtiyar sorar: 

- Bu trenin numarası kaç? 
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- Asker treni nerede? Bizi on-
dan niçin ayırdılar? 

Cevap alamaz, gara seğirtir. tik 
iş olara~r tanıdı.ıh baskondüktö~ 
llhı.r, uııu uuuınftiy•111..<t gcıuoe;cu 

yanına dalar. Şef odasında DlllW 
sının önüne oturmuş, bir paket be

yannnmeleri gözden geçirmektedir• 

meşguldür ve birinin girdiğini göt 
memiş gibi hep işine bakar. Uzertıa 
den büyüklük akar. Başı kara, saç
lan kısa, kulakları düşük, bumu 11 

zun ve kemerlidir, sert ve gUya ha
karet görmüş bir hali vardır. İhti
yar derdini yanmıya başlar, aldığı 
cevap şudur: 

-Ne? ne demek istiyorsunuz? 
Koltuğunun arkasına yaslanara1' 

ve gittikçe köpürerek: 
- 18 numara nenize yetmiyorf 

Açık, daha açık söyleyiniz. Anlr 
mıyorum. Ne olmuş? Ben dört pal"' 

çamı olmalıyım? 

Bu sorgular artar ve ortada r 
şikar bir sebep olmaksızın başnıe
mur gittikçe daha sertleşir, ihtiyat 
para kesesini çözmiye çoktan had 
dır; fakat bilinemez. ne sebeple 
kendisine tecavüz edilmiş ve bu .a 
heple tamamen öfklenmiş bir ııa1 
alan başmemur koltuğundan sıç • 
rar ve dışan fırlar. Omuzlannı kal
dırarak ihtiyar da çıkar ve ~ 
dert dökecek birini arar. 

Can sıkıntısı ile, yahut bu derl.11 
günü yeni bir dert ile bitirmek ett

dişesiyle, yahut ta sadece gözilJll 

üzerinde telgraf lavhası asılı bit 
gişe tesadüf etmesiyle oraya yaıd' 
şır ve bir telgraf çekmek ar:ıusuo' 
düşer. 

Eline kalemi alır, düşünür, ve"' 
radan verilen mavi bir kağıdın il"' 
zerine: "Müstaceldir. Hareket ıef
liğine, sek iz vagon sığırım var. Jt" 
garda demir atıyor. Bana eksP,,. 
bir numara vermenizi dilerim- er 
vaplıdır.,, ibaresini yazar, iınzaS10' 
koyar. 

Telgrafı çektirdikten sonra ısta" 
yon başmemurunun odasına dönef' 
Siyaha çalar bir kumaşa geÇitl>
miş arkalıksız uzun bir kanaı:::, 
gözlüklü, çenesi sakallı. kürk dd' 
paklı btri oturmaktadır. Ka it 
kürklerini andırır bir kürk giyıtl 
tir. Önünde de kontrolör ünife>r 
malı kuru, zayıf bir efendi dut' 
maktadır. 
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Dellaide Hintli.tan Parlômento binan 

8UGONKO HiNDiSTAN: 2 

Hindistanın Kapı 
Eşiğinde .. 

Bu memleketin adını en evvel 
çocukluğwnda söylenen ma 

lallarda duydum. Bu hikayelerin 
~daki tekerlemelerden bil
...... ikisi Hindistana çok uyduğu 
için burada tekrar edeceğim. 

"Evvel zaman içinde, ihır za-

lllan içinde,, bu baflangıç bugünkü 
~çok yarapyor, çünkü i
~e "Aynştayn., m "izafiyet,, na 
lariyesini hatırlatan bir şey var. 
aır vaka en eski bir devre yahut 
)iiz}erce sene sonra gelebilecek bir 
IÜ!ıe ait olabilir, zaman nisbi ha
kikatlerden biridir. Hindistanda 
tarihten evvelki günlere ait öyle 
larip fikirler var ki, onlar ancak 
binlerce sene sonra insaniyete mal 
Olabilir; Hindistanda bugün görü
len öyle hayat ve fikir örnekleri 
~ ki, onlar ancak insaniyetin ilk 
~tine ait olabUir. İfte bunun 
'ti!' oralarda dolaşan ~rminci asır 
9\rladı mütemadiyen evvel zaman 
'--tıın- zamanla yüz yüzedir. 

Bu garip memlekete çok yarapıı 
ikinci tekerleme de "bir varmış, 
~yokmuş,, tur. Bana bu cümle es 

"fizik,, te "atom,, diye anılan, 
hlli "fizik,, te "neoelektron,, ismi
ili alan şeyleri hatırlatır. Vaktile 
~ili' olan atomlar nerede? Onları bu 
lün sırf izlerinin ziyalarında his
lediyoruz. Eski Hindistanda filo-

~ • evliyalar, hükümdarlar, i
-nıar vardı. Bunlar idem oğlunun 
~Ukadderatına tamamen hakimdi
..-. Şimdi onlar nerede? Yalnız, bı-
~tıklan Abideler, adetler, masal
-er ve dinlerin içinde izleri görü-
lliiyor. B Iraz sonra Hindistanı bir İn 

giliz hocamın vasıtasile ta
"1d11n. Kırk sene evvel Türkiyeye 
bbcahk yapmak için gelmiş, gör -
'ıliş geçirmiş bir kadındı. Hindis
~a bir çay tüccarının k&J"Jsı o
~ yirmi seneden fazla yaşamıf 
~ Aslen İrlandalıydı. Bundan do-

'1 her anlattığı vaka gözümüzün 
'1tinde tiyatro sahnesi gibi canla
~· Belki onun tarif kudreti. bel 
L ~e bizlerin ~ukluJ5.. muhayye
~ bize artık masal devrini at
~ş. fakat hail masala benziyen 
.,_, Hindistan gösterirdi. Onun tarif 
'tttii yerlerde artık hakim olan 
~.!erli hükümdarlar, ilihlar de
"l&ICU. Hindistan Emperyalist bir 
"'1ııetın oyun meydanı olmuştu. 
lrocanıızın tasvir ettiği memleke
t. hakim olan İngilizlefin en zaval 
~ bile bir Cengiz han kudretile 
~distanda hüküm sürüyordu. De 
=-~lar, vahşi h~yvanlar, hatıl 
• -nJar bile onlann tahakkiiınü
lae boyun eğmişlerdi. 
.. !Su memleketin yerlileri nerede 
~~? Daima arka safta. Yalnız 
~ arasından iki kişi muhay
~de hali yaşar! Biri yaz gece-

Babaha kadar bir lngilize yel-
,._ salhyan (Punkah - man) yani 
:ıPazeci, öteki bir Harican'dır (1) 

\1 adamı kamını doyurmak için 
~tülükleri kan§tırırken, hay 
~leşi yerken görürdük. Ve bu
ıtr Uğu yere birisi gelir gelmez 
a...ı gölge gibi arka sokaklara ya-

ormanlara dalardı. J fte kırk sene evvelki Hlndis 
tan llahnesintn • önünde 

Yazan: 

~~~ 

Hindistanda bir (perde kadım) 
odaınJa ncıma kılarken 

İngilizler, en arkasında da Harican 
1ar görünürdü. Bu iki saf ax asın
da kimler vardı? Küçük küçük 
gruplara aynlmış, her grup (Cas
te( (2) denilen hudutlarla bölün -
miif acayip bir insaniyet örneği. 

Bu (Caste) hudutlan zindan d:ıvar
lanndan daha muhkem, daha ebe
diydi. Bunlım aşanlar en korkunç 
cezalara mahkumdular. 

Tabll olarak bizim boca en çok 
İngilizleri anlatır. Tarifinden bu 
adamlann, arka kemikleri bir ~y 
le eğilmez, iradelerinin gayri tabii 
denilecek derecede kudretli olduğu 
hissediliyordu. 

Hocam, 'yalnız bir defa beyaz a-
dam Hindistanda gafil avlandı, o 

da "Muting,. te derdi. "Muting,, de 
diği şey 1857 isyanıydı. Bunu an
latırken hocamın gözlerinde, Hin
distanda yaşamış İngilizleri ebedi
yenJakip edecek bir korku sezdim. 
Yalnız o isyan zamanı "Ceste,, di
varlan arkasında oturan insanla
nn tufan gibi her şeyi istila etmiş. 
İngilizleri peripn etmiş olduğunu . 
anlatırdı. 

Bu isyanın sebebi ne idi! Bunu 
benim çocuk aklım pek almazdı. 
Hocama göre, bu, zulme ve esare -
te karp bir galeyan, milli bir istik 
lal davası olmaktan çok uzaktı. Bu 
maksatsız, sırf taassup ve cehaletin 
doğurduğu bir irticadır, derdi. Bu 
nun iç yüzünü anlamak bana çok 
sene sonra nasip oldu. 

Nasıl basılmıştı? 

Çok müthif, çok müthiş bil' şekil 
de. Aaileri İngiliz kuvvetleri öyle 
bir yerin dibine geçirmişlerdi ki, 
artık onlann hayaletlerine bile dol 
duklan topraklarda dolaşmak lm
kAnı kalmamıştı. 

Bu kadın gittikten sonna Hin
distanı edebiyatta tanımı

ya bqladım. Bana o esrar diya
nnı ilk tanıtan tabil olarak (R. Kip 
ling) in eserleri oldu. Her nedense 
bu eserlerin insanlardan bahseden 
Jeri ile çok alAkadar olmadım. Bel 

ki garp dftnyasuıın prki görüşün
de dalma bir masal üslubu sezebile 
eek yafta olduğum içindi. Fakat 
"Jungle Book,, denilen Cengelista-
nın mesk11nlerinden bahseden ese
rini okuyunca yepyeni bir dünya 
görmüş gibi oldum. Hindistan ka
dar hayvanlara hakiki vatan olan 
bir diyar daha düşünmek hemen 
hemen mümkün değildir. Bu bü
yük dlhi, hayvanlann nasıl yaşa
dıklarım öyle bir anlatıyordu ki, 
ilk bakışta sırf hulya gibi görünen 
bu hikAyeleri insan yavaş yavaş 

çok realist bulmıya başlıyordu. 

Çocukluğunu Hindistanda geçi
ren bu sanatk&r o memlekette öğ
renilen hakikatlerden birini sez -
mişti. Yer yüzünde konuşan, konuş 
mıyan bütün canb mahlUkattakJ 
vahdet... Hayatm ezeli birliği! 

( I) "Harican., Casteler haricindeki sı
nıf demektir. Buna mensup olanlar yal 
nız muayyen itler ıöreblllr. Ve a71"1 bir 
grup halinde Y8f8?'· Caste dahlll Hindu 
ler için bunlara temas etmek hattl, ım 
plerini bile &6rmek sua01 icap ettire -
cek bir l(lnabbr. Bunlara tnıruzter 
"Untouchabı..t 7ani tıemu edilemi7en 
adamlar ~lar. Bunlar baklanda De
ride malamat verilecektir. 

(2) (Caste) Hindlatanda eski Snıh -

man akidesine 16re taksim edilen sınıf
lara derler. Yani müballıah bir sınıf 

ınefhumudur. Bir (Caste) e mensup o -

lan fertler blrlbirlne mtıaavidir. Aralann 
da evlenirler, beraber yaşarlar. Başka 

"Caste,, e mensup olanlarla evlenemez 
ve beraber yemek :yiyemezler. Tabii bu, 
buıün apğı yukan nazari bir vaziyet
tir. Vaktlle, ruhaniler, askerler, tüccar 
ve çiftçiler, IDÇiler ismi altında dört 
Caate varken bunlardan aonralan bir
eok Caste daha çıkmıştır. Sayılan bin
leri geçer. (Harijan) lar hiçbir tan1.1UIU1 
{Caste) e mensup olmıyanlardır. Caste 
ve Harijan bakkıııda ilerde tafallAt ve
rllec:ektlr. 

J lh+.1alclerin Son llerl 
Hareketi Ne G•I Ne
ticeler Doğurabllr ? 

<BGf' ş tncideJ 
menle (20 inci kor), her tarafı Fran 
kistlerle sarılan Teruel cehennemi
nin içinde burasını müdafaa eder
ken, hemen hemen mahvolmuşlar, 
39 uncu, 2Snci ve 74 üncü tümenler 
Teruel etrafındaki müsademe
lerde erimiper, Generalin tü
meni bozulmut ve dağılmıı ve 
nihayet 70 inci taarruz fie Madrit
ten gelen 47 inci taarruzda çok za
yıf düpnüşlerdL 

Hulisa bütün muharebe şartlan 
hükUınetçller için iyi değildir. Fa
kat her şeye rağmen hüktimetçile
rin yapabilecekleri birçok pyler 
vardır. Frankistlerin Akdenize in 
meleri halinde Cümhuriyetçiler i
çin Eberler nehri ile Argon'un ce
nuba; ve Guadalavear harbi ile de 
cenubi İspanyayı fimale karşı mü
dafaa ve harbi uzatmak lmklnla
n olduju gibi pyet düşmanın de
nu.e doğru ileri bareklb Caspe -
Alcanlz - S. de Gudar - S. de tg -
valambre umuml hatbnda durdu
rulabiline, Cümhuriyetçilerin m~ 
teakiben Argonda ve yahut Gua -
dalajara mıntakalannda tophyabi-
lecekleri büyük bir kuvvetle Man
talban - Alcaniz torbuuwı içinde
ki Nasyonalistlerin gerilerine bü
yük mikyasta bir taarruz yaparak 
muharebe vaziyetini lehlerine çe
virmeleri mtımldim(lz c:lellldlr. 

Batakçılarm 
Cetveli 

İngilterede Sen Andrüs kasabasın
da bir meyhaneci, veresiye içen müş 
terilerini borçlarını ödemiye teşvik 
etmek için şu vasıtayı bulmuştur: 

Kırmızı boya ile ve iri harflerle 
kendisini dolandıran bütün mü§teri
lerinin isimlerini yazdığı bir kağıdı 
tezgahının üzerine asmıştır. 

Bu kağıdın altında şu cümleler 
• 

vardır: 

"Beni dolandırmak istiyen veya do 
!andıran batakçılann iddia ettikleri-

f 

NafÜ:lin zengin eardrobanJan silah lıöıui 

ne göre gtiya ufak paralan yokmuş. B •• •• k s tk A N • t 
=~n~~:~~!::~~ sterlinge ka- uyu ana ar aşı ' 
Bii7fllr """"",:" lnmısiyetleri 35 Y-ıllık Sahne 

Maruf Fransız edibi Bayi Stendal, H 1 A 1 · 
seyrettiği akar suyun pnltısından il- aA tıra annı n atıyor 
ham alarak eserlerini yazmıştır. 

KardintiR~liyö, ettafına sırala- 1,_j._,,,~~u..,....,...--.."-'~,.,......,...v..,,....~"-'....,..,.,......,...v.~"".._,.""',......., nan kedilerden çok hoşlanınmf. 
1 

Riyaziyeci Paskal da daima bir u-
1 

çurumun önünde bulunduğuııu düşü- 1 
nüyormuş. 

.-.~~...-.....-...--..--.--.."""""""""'"'.,.......,.......,...... ................ P"-'IP"-'I~~~~~~~"' 

Bosüe, eserlerini yazmak için il
ham almak maksadile serin bir oda
ya giriyor ve orada başını sıcak bez
lerle saı'lyormuş. 

Müzisyen Serti, karanlık odada. di
ğer bestekar Kimaroza da, eserlerini 
aydınlık odada yazıyorlarmıı . 

Karakoli ve Napolyon devri mare

şallerinden Ney sıçanlardan korkar

larmış. 

Ressam Jirode, resimlerini geceleri 

yapıyor ve giydiği sert bir şapkanın 

geniş kenarlanna birkaç yanan mum 
dikerek çahpyormuf. 

Maruf fizikçi Amper, gözlerini. se

yircilerinden birinin düğmesine dike
rek derslerini anlatıyormuş. 

Büyük İngiliz romancısı Valter 

Skot, ceketinin düğmelerinden birini 

koparıncaya kadar çekmeden hiç bir 
şey yapamıyormuı. 

Şair Kazimir Delovin, gezerken il
ham alarak şiirlerini başkasına yaz
dınyormuş. 

Üstat Ahmet 
Avni Öldü 

Güzide mü tef ekkirlerimi:zden üs
tat Ahmet A vniyt dün kaybettik. Bir 
kaç sene evveline kadar Posta Hu
kuk Müpvirliğini yapan ve daha 
sonra Mühendis mektebinde çalışan 
Ahmet Avni, hayatını, büyük Türk 
filozofu Mevlana Celileddine ve o
nun mesnevisini türkçeye tercüme 
ve §erhe hasretmiş sayılır. Fakat, 
Mesnevinin bu son mütercim ve şari
hl, yalnız geniş ve derin bilgisine gü
venerek değil, Mevlhanın yaşayışın 
dan farksız temiz ve nezih yaşayısı 
ile de bu ulu Turk dahisinin kafasına 
ve kalbine girert:k muazzam eserini 
yazmıı ve pek kısa bir zaman önce 
tamamlamıya muvaffak olmuştu. Sı
ra eserin basılmasına gelmişti. Ne ya
zık ki. Ahmet Avni, yorucu ve yıp
ratıcı uzun senelerin bu güzide veri
mini, irfan kütüpanemize matbu bir 
şekilde sunamadan vefat etti. Sanki 
bu eserini tamamlamak onun hayat
taki vazifesini tamamlamıya Wi gel 
mişti. Zaten kendisini en son günle
rinde görenler, hayata en derin huzur 
içinde veda ettiğini ve eserini tamam 
lamlf olmaktan en derin hazzı duydu
junu anlatıyorlar. 

Merhumun, Mesnevi tercüme ve 
terhlnden başka bir çok eserleri da
ha vardır. Kendisi ilim, mütefekkir, 
edip, musikişinas, ve çok yüksek ruh
lu, engin bilgili kamil bir insandı. 

Cenazesi, bugün öğle vakti Aksa
raydaki hanesinden ktidınlacaktır. 
Eserlerile daima yapyacak olan mer 

huma rahmet diler, ailesine ve dost
lanna samimi taziyetlerimizi suna -
nz. 

MAARİFTE: 

19 MaJls Şen•leri 
lgin Hcmrhk 

Bu yıl 19 Mayıs pnlikleri diğer 
aenelerle ölçülemiyecek derecede bü
yük ve fevkalide eğlenceli olacak
br. Bunu temin için bu ayın 28 inde 
Ylliyette bir komisyon toplanacak, 
ve derhal hazırlıklara bqlıyacübr. 

Büyük halk sanatkin Nqit, 
Turan tiyatrosunun üstün 

deki aparbmanında, beni büyük 
bir nezaket ve tavazule karşıladı. 
Onu. hususi hayatında, evinde gör 
düğüm zaman, birçok defalar sah
nede seyrettiğim Naşidin, bu oldu 
ğuna bir türlü inanamıyordum. O, 
imtihana çekilmiş bir mektep ço
cuğu kadar çekingen ve mahcuptu. 
Kendisini, uzun yıllar sahnede halk 
kültürüne yaptığı hizmetten do -
layı tebrik ederken, kıpkırmızı ke
sildi. Adeta utanıyordu. Boynunu 
büktü, önüne baktı: 

- Teveccühünüz, dedi, biz eli -
mizden geldiği kadar çalışıyoruz. 

Takdir edenler sağ o~unlar .. 
Naşit, bu ayın yirmi ikisinde jü

bilesi yapılacak bir sanatkAr değil 
de, sanki, tiyatroya yeni başlamış 
bir müptedi amatördü. O kadar 
mütehassis olmuştu ki, onun heye
canı her halinden belli idi. Gözü -
mün önüne, sahnedeki Nqit gell • 
yordu ... O, bu karpmda oturan in
IUl mı idi?-

Naşide sordum~ 
- Jübile gecesi siz ne oy 

nıyacaksmız?. 

N aşit, birden yerinden fırladı. 
Dışardan bir bavul getirdi, açtı. 

Bembeyaz, henüz terziden gelmi§ 
bir gelin elbisesi çıkardı: 

- En çok aevdiğim Sürplk Ha • 
çik piyesimi oynıyacağım, dedi .. 
Bunu ben de, seyircilerim de çok 
severiz. Bakınız fU elbiseye.. Ar
tık. bu yaştan 10nra. .gelin olaca
ğım .. Taze bir Ermeni gelini: Sür
pik .. Bu elbisemi yeni yaptırdım. 

Sürpik rolümde giydiğim elbisele
rim ~ar.. Fakat, jübilem şerefine 
üzene bezene yeni bir elbise yap
tırdım. 

Naşidin bin bir rolünde giydi
ği elbiselerini toplıyan gardrobu 
o kadar zengin ki.. Artistlerin giy
diği elbiseler, aletler, silihlar, mak 
yaj edevatı her şey büyük bir sa
lonu bir müze gibi süslüyor. Na -
şit, gardrobun her köşesi hakkın
da uzun bÔy lu izahat veriyor. Bura 
da öyle pyler var ki, çoğu şehir 
tiyatrosu gardrobunda bile yok. 

Otuz beş senedenberi sahne -
de oyniyan ve halkı güldü

ren büyük sanatkar, bugün 50 ya
pna merdiven dayamıştır. Naşit 

bir Türk ve İstanbul çocuğudur. 
İyi bir aileden yetişmiftir. Baba
sı merhum miralay Ahmet Beydir. 
Naşidin ailesi arasında esker çok
tur. 1889 yılında Şehzadebaşında 

Balabanağa mahallesinde doğan 

Nqlt, ilk tahsilini Kuyucu Murat 
ve Şehzadebap mekteplerinde ya
pıp Bayezit rüştiyesine glnnif, da 
ha mektep aıralannda iken tiyatro 
ya, taklide, musikiye karşı büyük 
bir istidat göstermiftlr. 

Naşidin şimdi de, en büyük kabl 
liyetini gösterdij'i Baha muhtelif 
taklitlerdir. 

1316 yılında mabeyin müzika
sına giren Naşit, lllefhur komik 
Abdürrezzak Efendinin orta oyu
nunda küçük taklitli rollerle lfe 
başlamıftır. 

Napt, yıllardanberi, kurdup 
trupla beraber temsiller vermekte
dir. Sahne hayatmın 35 inci yılı
nı tdıtt edea Nqlt bmna habrala • 

N,,,;ı, "Selmincl,, I• 
HaWp Neccar rolinıtle 

nndan bahsederken töyle diyar .. 
du: 

- Çok şükür ki, sanatin, tiyat • 
ronun ne olduğunu idrik eden bir 
devre yetiştik.. Eğer. yetişmemlf 
olsaydım. gözüm açık gidecekti. 
Evvelce biz, birer oyuncu parçası 
idik .. Hiçbir yerde yerimiz yoktu. 
Bir polisin yanına gidip iki çift 1&
kırdı edeme:zdik Şimdi, vali çağl
nyor, karşısına alıyor, konU§U • 
yor. Bu, beni çok mütehassis edi
yor. Seyircilerim arasmda meml• 
ketin en münevver insanlan yer 
buluyor. Ankaraya temsil vermiye 
gittiğim yıl, karpmda, şimdi Bar
vekil olan Bay Celil Bayarı göriin 
ce, ne yalan söyliyeyim, koltukla • 
nm kabardı. Ben de coştum .. Salon 
gülmekten kınlıyordu. Burada da 
öyle, Univeraite profesörlerinden 
birçok zevat, doktorlar, hAldmler, 
memleketin ileri gelen birçok in • 
sanlan sık sık karpmda oturuyOl'o 
lar, teveccüh gösteriyorlar. 

N aşit, 300 den fazla piyelıl 
. mazbut bir hale getirmİf ve 

sahnesine adapte etpıl§tlr. Bunlar 
arasmda birçok operetler, f&l"kıh o 
yunlar da var .. Ayın yirmi ikisin
de Naşit için, Fransız tiyatroeun • 
da bir jübileden başka. Eminönil 
Halkevinde de gündüz bir merasim 
yapılacak .. Nlljide. bir sanat feha
detnamesi verilecek ve bapna bir 
sanat tacı konacakbr. 

Nqlt, bunlardan dolayı, son d• 
rece mütehassis oluyor: 

- Takdir, yardım, teşvik p 
dükçe daha çok coşarım, diyor, yu 
murtayı yedim, kokutmadım, akıt.. 
madım •• 

Büyük sahne artisti, hükUmetla 
ve belediyenin kendisi hakkında 

gösterdiği ve göstereceği yardua 
ve müzaheretten son derece mln • 
nettardır. 

Bu tetekkürlerini söylerken: 
- Kuzum, dedi, Eminönü Hal

kevinde baııma konacak bir ar ku-
ronu varmıı .. Bunun türkçesini ya 
zınız rica ederim.. Bilen var, bil. 
miyen var .. Bu yaştan sonra, Na
şidin başına ar1 konmUf, diyenler 
de bulunur .. 

n>naaııt.~ 
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İZMİTIE: 

Bir Haftada 
On Kaçakçı 
Yakalandı 
İzmit, (TAN) - İnhisarlar Kocaeli 

başmiıdürlüğü mıntakasında son bir 
hafta zarfında yakalanan kaçak mad
deler miktarı nşağıda gösterilmiştir. 
Tutulan kaçakçılar adliyeye teslim e
dilmişlerdir. 

1 - Hendek kazasının Hüseyin 
Şeyh köyünde Abaza Harun ile arka 
daşı Hakkı oğlu Mehmet Bolunun 
Akkakoca kazasına götürdükleri iki 
yükte 120 kilo kıyılmış tütün, 

2 - İzmitin Aksığın köyünden 
Mehmetten 20 kilo tütün, 

3 - Adapazarında bir terzi dük -
kanında 25000 adet kaçak çakmak ta
§1• 

4 - Hendek kazasının Yağbasak 
civarında, Tarca köylü Ferhat, Mah
mut ve Mehmet isimli kaçakçılardan 
üç beygir yüklü 260 kilo kıyılmış tü
tiın, 

6 - Bolu vilayetinin Tatana köyün 
den Abaza Nezir ve Ferhattan bir bey 
gir ile 150 kilo tütün, 

Bu kaçak eşya ve mevat, jandar -
ma, emniyet teşkilatı ve inhisarlar ta 
kip memurları tarafından tutulmuş
tur. 

Radyolar ve lektrik 
İzmit. (TAN) - Burada radyo me

rakı bir salgın halinde .. Hemen her 
aile bir radyo edinmiştir; denebilir ki 
İzmit, radyosu en çok olan şehirlcr
rin başındadır. 

Radyo sahiplerinin müşterek bir 
şikayeti vardır. Diyorlar ki: 

"Pazar günleri tatildir. İzmitte ge
:zecck, eğlenecek başka bir yer olma
dıgı için radyomuzu açıp, istasyonla-

rı dinlemek istiyoruz. Fakat buna mu 
vaffak olamıyoruz. Zira, Elektrikler 
gündüz saat 11 den itibaren sönüyor 
ve bu hal ta akşam saat 5 şe kadar de 
vrun ediyor. Halbuki bütün istnsyon 

lar en parlak programlarını pazar gü
niı ve bu saatlerden neşrediyorlar. İz 
mit Belediyesinin bunu nazan dik -
kate almasını rica ederiz.,, 

Demiryolu Caddesi 
İzmit, (TAN) - Demiryolu cadde

.sinin bir tarafı asfalt olarak yapılmış 
fakat mukabil tarafı eski ve biçimsiz 
şeklini muhafaza ederek kalmıştır. 

Yazın toz, kışın da çmur bu cddeyi 
kiıplıyor ve haik büyük sıkıntı çeki
yor. Kocaeli vilayetinin en güzel ve 
en işlek yolunun bir an önce yapılma 
sı bütün İzmitliler tarafından arzu e
dilen bir keyfiyettir. 
*İzmit, (TANl - Posta müdürlü

ğü memurlarından Nafiz, İzmir postn 
müdürlüğü muamelat memurluğuna 
tayin olunarak gitmiştir. 

Artvin-Burçkaarasında 
daha kısa bir şose 
için inşaata geçildi 

Hendek, (TAN) -Çoruh vilayetine 53 kilometrelik şöseden 23 kilometre
bağlı Burçka ilçesi kaymakamı Fah- daha kısa olan yeni bir yol yapılması 
reddin Başel, mezunen buraya gel- na başlnnılmıştır. Bu yol Çoruhun 
miştir. Kaymakam Burçkadaki çalış so~ sahilinden ve Burgul suyunun Ço
malar hakkında bana şu izahatı ver- ruha kanştığı noktadan geçmektedir, 
miştir: 7 ,5 kilometresinin tesviyesi bitirilmiş 

".L. Burçkanın coğrafi ve jeolojik tir. 
vaziyeti çok mühimdir. Kazanın mesa Burçka havalisinde fındık ve çay 
haisathiyesi 5200 kilometre murab- gibi iki mühim ihraç maddesinin ye -
baı, umwni nüfusu 12650 dir. Burç- tiştirilebileceği anlaşılmış, 936-37 de 
ka kasabasında 657 vatandaş oturu- 300 bin fıdnık fidesi, 936 da 20 bin 

AYDINDA: 

Umumi Meclis; 
Toplantılarını 
Bitirdi, Dağıldı 
Aydın, (TAN) - Vilayet umumi 

meclisi müzakerelerini bitrierek 939 
martının birinci günü toplanmak ü
zere dağıldı. 

Daimi encümen üyelerine yine E
tem Mendres (Aydın), Ahmet Emin 
Arkayın (Çine), İsmail Hakkı Akde
niz (Nazilli), Doktor Şakir Şener (Sö
ke) seçildiler. 

938 vilayet bütçesi 764,602 lira adi 
ve 149,800 lira da fevkalnde olmak 
üzere 914,402 lira olarak kabul edil
miştir. 

yor. 
Knzanın her tarafı pek zengin or

manlar la kaplıdır. Kuvarshan, Bur
gu gibi mühim balar madenleri, ay -
rıca simli kurşun ve manganez maden 
leri vardır. Zirai ihracat tütüne, ce
vize, fasulyeye, elmaya, bala ve ke -
resteye inhisar ediyor. 

çay fidesi dikilmiştir. Maradit nahi- Bundan 104,267 lira idare kısmına. 
yesi merkezinde bir nümune çay fi- 76,460 lira Nafiaya, 225226 lira man
danlığı tesis olunmuştur. rife, 26,338 lira ziraat ve baytara, 

Kallanma hareketleri ancak 936 se-

İpekçilik, arıcılık ve hayvancılık 70.904 lira sıhhat ve içtimai muave-
sahalarında da çok çalışılmaktadır. nete, 261,407 lira müşterek ve muhte 

lif masraflara ayrılmış, 149,800 lira 
Burçka kasabasında elektrik tesi- da yol, mektep, sıhhat, ziraat işlerine 

satına başlnılmıştır. Bunun için su- tahsis olunmuştur. 
dan istifade olunacaktır. C. H. Partisi Bu yıl bütçesi geçen yıldakinden 

ile belediye binası yapılncak, okul cad '.100,000 lira fazladır ve bu. arazi tah 
desi ve aynca bulvar açılacaktır Mez ririnden elde edilen fazla gelirle te

min edilmiştir. 
Çine - Aydın yolunun inşasına sar 

AKSARAYDA: 

Bir Deli, İki 
Kişiyi Yaraladı 
ve Yakalandı 
Konya Aksarayı, (TAN) - Bura

da müessü ve kanlı bir vaka olmuş
tur. Tafsilat şudur: Kılıç Aslan ma -
hallesinde Alinin evinde 5-6 yıldır 
hizmetçilik eden Balcı köyünden Is -
mail birdenbire delirmiş,. eline ge -
çirdiği bir ustura ile, mutfakta ye -
mek pişirmekte olan JÜinin eşi Hati 
çeye hücum etmiştir. Hatice, boğazın 
dan iki ağır yara almış ve feryada 
başlamıştır. 

Alinin babası Arü imdada koşunca, 
Ismail bu defa da ona saldırmış ve us 
turayı yüzüne saplamak istemiştir. 

Arif bu darbeden kurtulmuş ve deliyi 
altına almıştır. Bunlar boğuşurlar -
ken deli, Arifin kulağını ısırmıya ve 
sakalını yolmıya başlamıştır. Nihayet 
deli, bayılmış, Arif zabıtaya haber 
göndermiştir. Her iki yaralı memle
ket hastanesine kaldırılmıştır. Hati
çenin hayatı tehlikeden kurtarıldığı 
anlaşılıyor. Ismail miışahede altına 

,alınmıştır. 

folunmak üzere 100,000 lira istikraza 
karar verilmiştir. Halkevleri inşaatı
na sarfolumak üzere de 23000 lira 
ayrılmıştır. * Germencik (TAN) - Avcılar 
bir sürekavı yaparak 11 domuz öl -
dünnüşlerdir. 

baha. hamam ve çocuk bahçesi vücu

da getirilmesi de imar planı dahilin· 
dedir. 

. : '· ·. ,• ~ . . , . ~ . 
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* Erzurum, (TAN) - Topçu alayı kU 
mandan vekllı Sıvaslı Yarbay Nıyazi Ynl 
çın Türk ve Halkevi reisi Ahmet Erv 
vefat etmişlerdir. * Bllccik (TAN) - Umumi meclis, fç 
tlmalarma son vermtııtir. Dalınl encum 
Jlzalıklarına Söğütten Tahsine, Bozöyilkt 
Nuri, Gölpazarından Mehmet ve Osmruu 
den Ahmet seçilmişlerdir. * Havza (TAN) - İki yıl evvel in asın 
başlanmış olan mezbaha yarım kalmıştır 
Belediyenin, mezbahayı bir nn evvel bı ur 
mesl bekleniyor. 

* İzmir, (TAN) - DevriAlem seyahntl 
ne çıkmak hayaline kapılan mektep tnlcb 
si Caz.im ve Alp Aslan Finikcdcn bura 
iade edilmişlerdir. 

* İznik (TAN) - Merkez muallimlerin 
den Hamdi Silmer, Atııtilrkün san çtımur 
dan gilzcl bir bilstllnil yapmış ve Burs:ı s 
gisinde teşhir etmiştir. * İznik (TAN) - Çakırctı köyünde ev 
Hanifcyc, Ramazan oğlu Hasan tnnrru:r: et 
mek istemiş, Hanifcnin kayın biraderle 
Naim ve İbrahim tarafından av tüfcğilc hn 
fi! surette yaralanmıştır. * Bllccik (TAN) - Kış münascbctil 
faaliyetlerini tatil etmiş olan arazi 
komisyonları yeniden çalışmıya başlamlS 
lardır. Yazım işinin hazirana kadar bitiril 
mcsine çalışılacaktır. * Izmit, (TAN) - Burada, "Kö 
fez,, isminde yeni bir memleket g 
zetesi çıkarılacaktır. 

KAYIP: 1335 - 1336 ders yılı Ç 
dereli Karahalilpaşa nümune mekt 
binden aldığım şahadetnameyi ka 
bettim hükmü yoktur. 98 H8mit R 
kunt. 

0 
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nesinde ve yapılan beş senelik plan 

dairesinde başlamıştır. Merkezde beş 

sınıflı asri bir ilkmektep yapılmış -

tır. Murgul nahiyesine bağlı Küze 

köyünde ve Maradit nahiyesi merke 
zinde, Düzhanlar, Aralık, Ambarlı, 
Karşıköy ve Kaynarca köylerinde be
şer sınıflı yedi mektep yapılrnıya baş 
lanılrnıştır. 

941 senesinde Burçka, asri bir ka
saba haline gelmiş olacaktır. 

---o---

KÜTAHYADA: Her Eve Lô.zım Olan 
936-37 seneleri içinde 72 kilometre 

köy yolu ve 9 köprü yapılmıştır. İlçe
mizin en mühim iktısadi menabiinden 

ebusların Tetkikleri 
olan Otingo ormanlarının Burçkaya Kütahya, (TAN) - Mebuslarımız 
ve sahile bağlanması temin olunmuş- Mehmet Somer, Naşit Uluğ, Vedit Uz 
tur. Bu yol romatizmaya ve karın ağ- gören buraya gelerek halkla ihtiyaç
rılanna iyi gelen Otingo ilçesinden lan ve vaziyeti görüşmüşler, Gediz 
kolayca istifadeyi de mümkün kılmış 
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ve Uşaka gidip ayni şekilde hasbühal 
tır. lerde bulunduktan sonra şehrimize 

Burçka ile Artvin arasında, mevcut donmüşlerdir. 

AYDIN UMUMl MECLiSiNDE : 

Aydın umumi meclisi, son toplantısını ynparak daf,rılmıştır. l\ledis azaları

nı toplantı halinde görüyoruz. 

Çocuk 
YEN/ 

Ansiklopedi •• 
1 

Müessesemiz tarafından neş-
redilen Yeni Çocuk Ansik

lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması lazım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tün malumatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya lisnnlarma tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklannın ihityaçlanru ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

Eser 1500 sayfalık iki büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

mektep talebesine aynca tenzi!A~ 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çiill" 
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve seni mnlfunaı-lle-zell" 

ginleştirilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol· 
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz. Bu br<>" 
Für size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır . 

ISTANBULDA TAN MATBAASINA 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi broşürlln· 
den bir tane göndcrmcniz.I ve mu· 
alllmlcre ait son fiyatınızı bildirme
nizi rica ederim. 

isim: . ; : : : : : : • . . 
Adres: ; : : : • il • • • ' . . . . . . 

Hasan Aliye döndü: 
- Kusura bakma, dedi, Yıldız biraz sinirlidir de 

onrlan!.. 
Bu, hayatımda gördüğüm numaraların en üstün

de bir numara idi .. 
Bütün hayatında kirli bir gaz lambasından başka 

ışık tanımıyan; çamurlu mutfak köşelerinde yıka
nan; şalvarımsı pantalonunu çıkaralı henüz üç, beş 
sene olan; ne zamandır İstanbulda olduğu halde hala 
rast geldiği havluya yüzünü siliveren Ali; benim ya
şıyabildiğim,•yaşamaktan zevk aldığım köy evini is
tiskal ederek: 

LN-IZ 
ONUYORUM 

baktık; Hasan yemyeşil bir renk aldı; ben ağır, ezen 
bir sesle söyledim: 

- Yüksek bir kadına aşık olsaydın, seni, bir Iay-
mete bağlandın, diye takdis ederdim; böyle bir eŞ 
bulduğun gün, sana hak verir; bu değerli kadın Ha
sana daha çok layıktır, diye yerimi ona bırakırdıın; 
yazık ki, sen ... 

Hasan, bitkin bir halde kendini karşımdaki koltu
ğa bıraktı ... 

- Doğrusu ben biraz da konfor severim, diye me
deni insan. rolü oynamıya kalkıyordu. İnsanlar gö
zumde biraz daha maskaralaştı. 

• •• 
Hasanın yazıhanesine uğramıştım; birşey görüş

mek için ... Kendisi orada yoktu; bir kağıt yazdım; 
bırakıp çıkacaktım, hizmetçi odaya girdi: 

- Biraz bekleyiniz; Beyefendi şimdi gelecek, 
dedi. 

Otururken can sıkıntsından çekmeleri açıp kapa
dım; bunların birinde gözlerime bir resim zarfı iliş
ti; açtım; içinde büyücek bir kart vardı ... Birdenbire 
gozlC'rime inanamadım; "Acaba onlar mı?., İyice göz
lerımi açarak baktım, bir daha baktım; onlardı ... Ta 
kendileri ... Bu ne çirkin, ne iğrenç resim! 

Kartı, gözlerime sokuncıya kadar yakınlaştırdım 

ve inandım ki bu çirkin, yüzsüz mahluklar, onlardır: 
Hasanla Kadıköylu Raife ... 
Hnsanla Kadıköylü Raifenin en çirkin bir teklü

sizlikle biribirlerine yakınlaşarak çıkarttıklan re
sim ... 

Karta bir dnha, bir daha baktım; düşündüm. 
Dünyanın h ngi yüzsüz mahluku apareyin karşı

smn geçerek boyle bir resim aldırabilir? 
Bundan sonra çekmeyi kanştırdım; elime bir de 

Jd.ıçuk zarf geçti, içinde bir kartvizit: 

-46-
"Bana hemen iki yüz lira gönderiniz.,. 

Raife 

Demek bu münasebetler yalnız bir cinsi sempati, 
bir gönül meselesi değil; içine para gibi kadını düşü
ren vasıtalar da girmiş ... Bu, ne doymaz, arsız kadın .. 
Ayda hiç olmazsa üç yüz lira alan kocasını durmadan 
soyup soğana çevirdikten sonra Hasan gibi budala
ları da yüzmekten geri kalmıyor ... 

Kızmadım; duygularım taş gibiydi; yalnız iğren
dim; insanlığın düşebildiği bataklıktan iğrendim; e
limdeki mendili dişlerimle parçalıyacak kadar iğren
dim; gözlerimin gördüğü bu çirkinliği aklım, zev
kim, insanlığım bir türlü almadı ... 

-Çocukken bana verdikleri aile terbiyesi neye ya
radı? Bann: "Kocana, evine hiyanet ctmiyeceksin!,, 
demişlerdi; ben bu terbiyeyi ne için almıştım; onu 
kim için hala kafamda saklıyordum?. 

Kadıköylü Raifenin bana gösterdiği dostluk, Ha
sanla Esat Beyin karşıkarşıya gelince ateşli, hararetli 
arkadaşhklan ne kadar yalancı şeylerdi... İnsanlar 
ne iğrenç, ne utanmaz, ne inanılmaz şeylerdi... Mu
kaddes diye tanıdığım hiçbir şeyin kıymeti yoktu 
bunların içinde ... Yalnız, iptidai bir yaşamak arzusu, 
nu, bunun için de her vasıtaya müracaat etmek, herşe 
yi yıkmak lüzumunu duyuyorlardı. Sonra düşünüyor 
dum; Hasan benisevmiyebilir, vaktiyle severken 

şimdi usanabilir, bundan daha tabii ne olur, fh
sanlık için ... 

Lakin, bu arkadaşlann biribirlerine hıyanet ede
cek kadar insanlıktan uzaklaşmalarını nasıl affede
bilirim? Bana hıyanet ettiği için değil, nhl8ki kıy
meti, insanlık kıymeti zayıf olduğu için Hasan gözüm 
de küçülüyordu .. 

Şimdi ne yapacaktım? Buna da mı katlanacak, 
bunu da mı örtbas edecektim? Bütün bunlar 
ahlaki kıymetlerde, içtimai kayıtlarda, aile 
mefhumlarında bir türlü uyuşqmadığımız bir 
koca için mi? Kendim için mi, cemiyet için mi?! .. 
Bunlara karşılık bulamadım; kafam işlemiyordu ... 
Ne oluyor; ben de mi yavaş yavaş bunlara alışıyor
dum, acaba? .. Her türlü kayıtlardan sıyrılmış şu ya
kınımdaki insanlar beni de mi aralarına çekerek in
tikamlarını alıyorlardı? .. 
Yavaş yavaş miskin, bitmiş bir kadın olmaktan 

ürküyordum; bir gün yürüyeceğim yolu şaşıracak, 

sendeliyecek kadar şuursuz kalmaktan korkuyor
dum. 

Kartlan yazıhanenin üstüne fırlattım. Tam o sıra
da Hasan göründü ... 

Beni, yazıhanenin önünde kaskatı. rengi uçmuş 
bir halde bulunca şaşırdı; yaklaştı; masanın üzerine 
attığım kartı ve fotoğrafı gördü; bir dakika içinde o 
benden fazla taş kesildi.. Kısa bir an biribirimizc 

Onunla niçin konuşuyordum? Birdenbire bunt1 
manasız buldum, odadan yıldınm gibi fırladım. Ne
reye gittiğimi, ne yaptığımı bilmez bir halde kendi· 
mi sokağa attım. Ne eşim, ne dostum vardı ... Bunla· 
nn hiçbirine zaten ihtiyacım yok; amma, yapacağııll 
şeyi düşünmeli ... 

Kimseye bir şeyler söylemeden, eve bile uğrama· 
dan, olduğum gibi bir vapura, bir trene, bir otomo
bile binip buralardan uzaklaşsam... Bir tayyareye 
binip göklerin en yüksek derinliğinden dünyanın eJl 

sivri kayası üstüne kendimi fırlatarak kanasam. p31"" 

çalansam ... Etime, kemiğime. sinirlerime sürünen bıl 
iğrençlikleri yıkamak, temizlemek için ummanlardtı 
dalgaların en korkunç olarak köpürdüğü bir zifıı:i 
gece karanlığında kendini taşıyamıyan ağır bir uıŞ 
parçası gibi sonsuz derinliklere doğru çôkı.ip kaybol· 
sam ... Tertemiz bakışlarımın aynasından bu i~rcnÇ 
akisleri silebilmek için gözlerimı en yakıcı mıllerle 
oyup söndürsem .. 

Omuzlarımdan iki kuvvetli kol tutarak yoluın° 
kesti: 

- Bu ne dalgınlık, Yıldız Hanım, çiğneneccksi· 
niz ... Nereye böyle? Şöyle kenara çekilin ... KarakbY' 
den, bu kadar otomobilin, tramvayın arasından bo)'• 
le yürünür mü? 

Sağıma soluma baktım; gerçekten otomobiller t 1 

yanıbaşımda .. Durmadan çalan kornelerın farkınd 
bile değilim .. 

(Devamı var) 
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&EYM SAM·i~L 1 E K o N o M i 1 

a 
r. 
Şeyh Şamilin Gençliği 

• ve ilk Mücadeleleri 
~tiği kelimelere tatlı bir ahenk - \' 
d etmekte o kadar meharet gösterir 
~~i; onun beş kelimelik bir cüm
ı,,,, ı, dinliyenlerin dimağında, da-
'lltalarca akisler husule getirirdi. 

- b· Şarnn, onu dinlemekten büyük 
- ~vk duyardı .. Fakat Gazi Mo-

~ ed, ancak birkaç kelime ve
~ut cümle söyledikten sona, der 

SUsardı. 

- lllt~tlrnil onun sükutundan ekseriya 
ayet ederdi: 

~·-Gazi! .. Gene, taş gibi sustun. 
ltfeyler söylesene_ 

berdi. 
b· Gazi, dudaklarında tatlı ve cazip 
b~ tebessüm olduğu halde, büyük 
it Vakar ile cevap verirdi: 

- Susuyor muyum zannediyor
~· Şamil? .. Bilikis, kendi nefsim 
ııı. ltonuşuyorum. Ve kalbimin sesi

dinliyorum. 

Ondan dört yaş küçük olan Şa-
llıiı, bu sözlere henüz akıl erdire
~~ordu. Yalıaz, bu büyük arkada
~a; yaş, boy ve vücut farklann
~~başka; henüz idrak edemediği, 
~ bir mAna veremediği bam
~ bir büyüklük te mevcut ol-
~u hissediyordu. 

~Gazi, doğduğu (Yimri) köyünde-

ilk okumasını bitirip te, orta tah 

~ yapmak için (Betliha) köyü

~ gittiği zaman yalnız kalan Şa
, ·kalbinde adeta bir öksüzlük a-
1-tu hissetmişti. Hatta, mektebin 

la ıamanlannı beklemiyerek, o-
~rşı hissettiği ~yakı teskin 

~ek için bitknç kere atına atlı
~ Betliha'ya kadar gitmişti. Ve. 
t.ı. lece geçen seneler içinde, ilk 
'<tlsilini bitirerek, Şeyh Cemaletti-

~ mektebine gitmeyi, büyük bir 
'<:anla beklemişti. 

~Şte bunun içindir ki; Şeyh Ce -
~ettinin mektebine ayak bastığı 
"- iltadan itibaren Şamil hayatın
~eni ve mesut bir devrin açıldı-

hissetmişti. 

~~il, Gazinin ellerine sarılarak, 
lltolunmaz bir heyecanla: 

......._ İşte .. Yine birleştik, Gazi. 

~~işti... Gazi, mütebessim çe}ı.. 
~in vakar ve sükünü. ile: 

......._ Zaten, ayn mı idik, Şamuel. 

biye cevap vermişti. 
~~ilin küçük dimağı, bo sözle
~ inceliğini anlıyacak kadar yük 
~emişti. Zaten o, o kadar bü -
ili bir sevinç ve heyecan içinde i
~'(ti; artık sözlere kıymet vere -

halde değildi. 
~azj; mektepteki tahsı1ini. soı 
~de kadar yükseltmiştL Hocas 
)\t-lı Cemalettin, onu kendisine 
~cı tayin etmişti. Ayni za -
~ a mektebin idare işlerini de 
'olgun ve .in talebesinin sır
' Yilklemlşii. .. Sevgili arkadaşı
' mektepte böyle yüksek bir 
~ k~. kazanarak herkesten hür -
~~ g.or:rncsi, Samile bir hayli guru 
•qııştL 

~~ki bir adam olan Şeyh Cema -
~ ~· bu iki talebesinin arasında
lııqlt Uyük alaka ve rabıtayı. anla -
~~ ta gecikmedi. Bir gün Gaziyi 

.,lrarnk: 

~~ Şnmil ile çok sevışıyorsu -
~I'~ o_nun hocalık şerefini, sana 
~ ecfıyorum. Benden ne öğrendin 
l)~n de ona öğret. 
~ edi. 

'liı.ıt11 ~atli&e; biribirlerine candan 
~a ıl~ merbut olan bu iki arka 
tı n hıslerini büsbütün yükselt
~~ :arnn; Gaziye olan sevgisine, 
'Jll~i e (hocalık) hürmeti ilave etti. 
llııuı efe; Şamile karşı beslediği 
~it <tbbete; onu bizzat yetiştir -
Ilı. için bir kat daha kuvvet ver-

tit 
~h.· e, Yazımızın başmda nakletti
.,,ı~ 

~tiği 8U canavan vakası cereyan 
Ulrnan, henüz on dört yaşla-

Şamilin büyük savaşlarına sahne olan Kubaçfcle 
·Kuyumcular mahallesi 

nnda bulunan (Şamil) in vaziyeti, 
bu merkezde idi. 

Şamil, tam manasile, Gazi 
Mollanın dissiplinine gir -

mişti. Birçok defalar: 
- Ne öğrendimse, ne biliyor -

sam; herkesten fazla, Gazi Molla-
ya borçluyum. · 

Demesine bakılırsa, Şamilin ha
kiki hocası ve mürebbisi, onun bu 
çocukluk arkadaşı idi. 

Gazi Molla, otuz üç yaşına ka -
dar, Dağistanın en namlı ülemasın 
dan ne mümkünse öğrenmişti. Ve 
öğrendiklerini de kamilen Şamile 
öğretmişti. Bu itibar ile bu iki ar
kadaşın dostlukları gibi, fikir ve 
içtihatları da, ayni noktada birleş
mişti. 

Gazi Molla da tıpkı Şamı1 gıöi 

cesur, ve kahramanca hislerin mef 
tunu idi. Eğer öyle olmasaydı, Şa
mil gibi sevdiği bir varlığı, o kor
kunç su canavurı ile mücadeleye 
göndermezdi. 

O tarihte; küçük Şamilin cevheri 
ni, başlıca iki k~i keşfetmişti. Bu
nun biri, onun ruhunun bütün in
celiklerini anlamış olan, (Gazi Mol
la), diğeri de, hem Gaziyi, hem de 
Şamili yetiştiren Betliha köy mek 
tebinin hocası, (Şeyh Cemalettin) 
idi. Bu derin görüşlü adamda, Şa
mile karşı o derece büyük bir mef 
tuniyet husule gelmişti ki; nihayet 
ona kızını vererek kendisine damat 
etmişti. 

Buraya yazdığımız yazılar, 
Kafkas kahramanı (Şamil) 

..ıe onu yetiştirenleri tanıtan bir 
başlangıçtan ibaretti. Artık, bu bü 
yük kahramanın menkıbelerine 
geçmek icap eder. 

Fakat bunda, acele etmemek la
rundır. Çünkü, Şamilin menkıbe
lerindeki ehemmiyet ve azameti an 
lamak için evvela muhiti tanımak 
şarttır. 

Biz; .ne bir Kafkas tanru ve ne 
de bir Kafkas coğrafyası yazmadı
ğunız için uzun sözlerle muhterem 
karilerimizi yormaktan tamamile 
içtinap edeceğiz. Yalnız, mevziıu 
muzu alakadar eden meseleler ve 
hadiseler üzerine, temas edip geç
mekle iktüa eyliyeceğiz. 

Karadeniz ile, Ha.zer denizi ara-
sında sıkışmış olan bu dağlar 

ülkesi; tarihin malum olan ilk dev 
rindenberi, kanlı mücadelelere sah 
ne olmuştur. Mısırlılar. Midyeli -
Jer, Elenler, Romalılar, İran
lılar, Araplar, Tatarlar; coşkun 
birer deniz dalgası gibi yuvarlana 
yuvarlana Kaf dağlannın etekleri 
ne kadar gelip çarpmışlar .. Fakat 
hiçbiri; ne o yalçın kayalarda, ve 
ne de o yalçın kayalar üzerinde yük 
selen vahşi yayla ve ormanlarda 
barınamamışlardı ... Yalnız; şark -
tan gelen büyük Türk göçlerinde, 
Türk ulusuna mensup bazı unsur
lar, ve bilhassa Avarlar; Karadeni
zin üst sahillerine ve (Tuna} kıyıla 
nna doğru akıp giderlerken bura
da oldukça mühim miktarda bir 
döküntü bırakmışlardır. 

Bu Avar bakiyesi, bu çetin dağ 
lar arasında yerleşmişlerdir. Baş -
lanna, (Usmei-Avar) isminde bir 
Avar prensini geçirmişlerdir. Yu -
kanda arzettiğimiz muhtelli mil -
!etlerin buralarda bıraktıkları dö
küntülerle uzun ve sürekli harple
re girişmişler, ve bunları kamilcn 
mağlup ederek hakimiyeti tama -
mile ele geçirmişlerdir. Ve ayni 
zamanda, mağlup milletlerle de ih 
tilata girişerek muhtelif kabileler 
vücude getirmişlerdir. Fakat, (A
var) kökünü, hiçbir zaman kaybet
memişlerdir. 

(Avar lisanı) eso.s olmak üzere 

(Hunzah lehçesi) yapılmıştır. Fa-
• 

kat bu da, birtakım küçük lehçe-
lere ayrılmış; adeta her kabile, kcn 
dine göre bir lisan yaratmıştır. 

Hazer denizinin garp sahillerin
den başlıyarak, Kafkas dağları

nın yansından fazlasını işgal eden 
Avarlar, - ileride arzedeceğimiz se
beplerle - (İslam) dinini kolayca 
kabul etmişler .. Ve kabul ettikten 
sonra da, Arap lisanını (okuma, 
yazma lisanı) yaptıkları gibi, eski 
Türk adet ve aıı'anelerini de. İsla
miyetin en iyi usul ve crkanile mez 
cey !emişlerdir. 

(Devamı vaT) 

YEMEK 
Samıundan, M. Erden lmzaılle ge

len bir mektup burada derin bir bah
ıln açılma11nı lıtlyor. Bu uyın okuyu
cumuz geçenlerde yazdıOım, IOzumun
dan fazla veya az yemek IS!iOtlerlnden 
hakklle l.tlfade etmek için, baıka bat· 
ka yemeklerimizde tOrlO tOrlO gıda 

maddelerinden hangi nlıbetlerde bu • 
lunduOunun da blllnme1lne IOzum glSı
terlyor. Sonra da bir lnHnın genç, orta 
veya geçkin yafta olduOuna glSre, ada. 
lelerlle veya kafaelle çalıftıöına glSre, 
uzuvlarından birinde bir ha1talıOa tu• 
tulduOuna glSre ne yemeel llzım gele· 
ceijlnln blldlrllmerılnl de lllve ediyor. 
Yani H!ilıkta ve hastalıkta tekmil ye• 
mek bahıl-

Vlkıl, ılmdlye kadar burada yemek 
bahıl Ozerlne yazılarımda yemeklerin 
klmyaca terklplerlnl, verecekleri kalo
rllerl mOmkOn oldu!iu kadar az alSyle· 
mlftlm. Okuyucularımın bu bllgllerf ço• 
cuklukta okudukları kitaplarında glSr
dOklerlnl dOıDnerek blllnen ıeylerl tek• 
rar etmek istemiyordum. 

BISyle dDıDnmenln yanlıı olduOuna bu 
mektup bana anlattı. lnHnın en iyi h•·• 
tırladıöı ıeyler çocuklukta ISOrendlkle• 
rl olmakla beraber, yıllar geçtikçe bun-

lar da unutulabilir. O bllgllerl vakit va

kit tazelemek IOzumıuz olmaz. 

Sonra, daha mOhlm bir nokta: Yemek 
bahıl durmadan genlıllyor. Eakl bllgl
lere yenllerl katıldıkça iyi bealenmek i
çin kaideler de de!ilılyor. 

Me1ell, yakın vakte gellnclye kadar, 
yedl!ilmlz yemeklerde ne kadar azot, yal 
ve ıeker verecek madde bulunduOunu, 
bunlardan het' birinin ne kadar kalori 

ZİRAAT: 

Kongre için 
Hazırlanan 

Teklif Raporu 
Ziraat kongresi için hazırlanan 

bir rapora göre, yurdumuzun senelik 
tütik hasılatı 65 - 70 bin balya tut
maktadır. Her balya. 85 - 90 kilodur. 
Tiftik yetiştiren merkezler sırasile 

Ankara, Eskişehir, Kastamonu, Kon
ya, Bolu, Amo.sya, Sı vas, Mardin, 
Kayseri, Diyarbekirdir. 

937 senesinden 938 mo.hsulüne ka
dar vasati fiyatlarda oğlak tiftiği ki
losu 130 - 135 kuruştur, Eskişehir, 
Karahisar, Kütahya malları 123 -
125, Ankara., Beypazarı, Polatlı 120 -
122, Bolu, Gerede ve Çerkeş 115 
117, Kastnmonu, Safranbolu 130, Kır
~hir, Konya, Kayseri 115 - 117, Kon
ya vilayetinin renkli çengelli malla
lan 130, deri tiftik 80, kaba mal 75 -
80, dabakhane kireçli malları 65 -
70 kuruştan satışlnrı yapılmıştır. 

Şarap Satı§ının Serbest 
Olması isteniyor 

Izmir (TAN) - Ankarada topla-

nacak ziraat kongresine gönderil-
mek üzere Ticaret odasınca hazırla

nan raporda. bilhassa şarapçılığa e

hemmiyet verilmektedir. Temenni 

edilen tedbirlerin başlıcaları şunlar
dır: 

Eğede şarapçılık esaslı bir mev

zu olarak ele alınmalı, daimi bir bağ

cılıkla ve şarapçılık enstitüsü kurul

malıdır. Mühim bağ mıntakaların

dan, bu enstitüye bağlı istasyonlar 

tesis edilmeli ve Italyadl! yapıldığı 

gibi üzümlerin iyi yemeklik ve şa

raplık çeşitlerinin vasıfları tesbit e

dilmelidir. 

Kükürt ve göz taşından tasarruf

la maliyet fiyatını indirmek ıçın 

hastalıklnra az çok mukavim üzüm 

cinsleri seçilmelidir. 

Şaraplık üzüm yetiştirecek mın

takalar ayrılmalıdır. Amerika çu
buklarilc yeniden teşis olunacak bağ
lardan en aşağı beş sene vergi alın
mamalıdır. 

Şarap inhisar resmi kaldırılmalı, 
nümune şarapihaneler açılmalı, şa

rap satışı üzerine mevzu kayıtlar 

kaldırılmalıdır. 

* Iktisat Vekfıleti, 1935 ve 1936 
senelerinde zeytin mahsulünün azlı
ğından dolayı çalışamamış veya az 
çalışmış olan fabrikaların sınıfları

nın tenzil veya ruhsatnamelerin iptal 
edilmemesine karar vermiştir. 

BA H S 1 
hlsıl edeoeOlnl bilmekle bir insanın tam 
lime uygun olarak bealeneblleceöl Hnı
lırdı. Yemek bahsinde hlklm olan H· 

dece kalori 1ayılırdı. lnHna lüzumlu o
lan kalorllerln etten veya aebzeden gel
meılne bile ehemmiyet verilmezdi. Et 
lokmasının yerine zeytin tane1lnln ayni 
ııı glSrebllecefjlne inanılırdı. 

Yemeklerin klmyaca terkipleri ve her 
birinin verece!il kalori yine temeldir. Fa 
kat IOzumlu olan kalorllerln herhangi 
tOrlO yemekten gelmeıl ehemmiyetsiz 
olmadıj'iı gibi, bir ln1ana llzım kalorl 
miktarı hakkında fikirler bile ıtmdl mU
nakap edllmektedlr. 

Halbuki, lnHnın yapma11 için yalnız 
kalorl yetlımedlfjl ılmdl iyice blllnlyor. 
Vitaminlerin hayata IDzumunu artık her 
keı blllyor. Yemeklerde madenlerin bu
lunmasına ihtiyaç olduOu, vitaminler ka
dar dej'illae de. onlardan bazılarının ha· 
yatta ne tıe yaradıklarını bur:da yaz
dıöım için. belki hatırınızdadır. 

Daha yeni olarak, radlyaayon ve elek
trik tetkikleri ilerledikçe yedllilmlz ye· 
meklerde onlardan da bulunma11 IOzu
mu meydana çıkıyor-
Samıundakl okuyucumuzu haklı bu· 

luyorum. Onun gibi dDıDnen daha baıka 
okuyucularımız da bulun11 gerektir. Ye· 
mek bahsinde eski bllgllerl hatırlatmı
ya, yenilerini de lllve etmlye çalııaca· 
l:lım. Fakat, bunları yazarken içinizi 11k 
mamıya çalıımak da vazifem olacaktır. 
Biteviye yemekten bahıetmek en kuv
vetll iflahı bile ke1er. 

Zaten, yemek yapmak için ol1a da 
yapmak udece yemek için de!illdlr. BD
yOk SldT'nln a6z0 n!ilık ISj'iDtlerlnde de 
UtlUtulamaz. 

GÜNLÜK 
PiYASA 

Balıkesir pamuklnnndan 4250 ki
loluk bir parti kilosu 34 kuruştan, tif 
tik malı cinsi kilosu 127 den, Ban-i 
dırma yapağılnnndnn 9250 kiloluk 
bir parti 64 kuruştan satılmışt.ıı:. 

* Geliboluda vapur teslimi olarak t 
yilz bin kiloluk bir parti arpa kilosu J 
3,36 kuruştan ve Fethiye mallann-.t 
dan 19 bin kiloluk bir parti susam :ı 

kilosu 16,20 kunı_:nn verilmiştir. lf 

t İstanbul vapur teslimi şartile Get libolu kuş yemlerinden otuz üç bin J kilo çift çuvallı olarnk kilosu 7,13 
f kuruştan ihracat için sntılmıştır. t ._. .... ._ ............ ._. 
DIŞ TICARET: 

Mısır~, Ziraat 
Mahsülleri 
Gönderemiyoruz 
Mısır hükumeti, hariçten ithal o

lunacak nebat mahsullerinin üzerin
de hastalık böcek ve yumurtalarının 
bulunabileceği ihtimalini düşünerek 
birçok nebatların meyva, tohum, so
ğan, kök ve yapraklarının ve taze fi
danlnrın Mısıra ihtimalini meneden 
bir kararname çıkarmıştır. Bu karar
name hükümlerine göre, yurdumuz
dan Mısıra ziraat mahsullerimizden 
hiçbir maddenin ithaline imkan kal
mamaktadır. 

Mısır Ziraat Nezaretinin tesbit 
ettiği fasıllara giren nebatların sa
yısı çoktur. Bunlar arasında Mısırın 
memleketimizden ithal etmekte oldu
ğu cinsler arasında yaş ve kuru 
meyvalarla yaprak tütün vardır. It
hali yasak edilen nebatlann fasile
leri şunlardır. Armut, elma, erik, ba
demler, kaysi, şeftali, kiraz, vişne, 

Malta eriği, ağaç çileği, çilek, üzüm. 
cinsleri, fındıklar, cevizler, kesta
ne, limon, portakal, mandalina, tu
runç, ağaç kavunu, grapfrüi, kene
vir, sebzelerden patlıcan, domates, 
biber, patates, bakla, bezelye, nohut, 
mercimek, f asulya, miyankökü, de
mirhindi, ıhlamur çiçeği, söğüt, ka
vak ve çam cinslerinin bütün çeşit
lerinin nebatlnrı veya parçaları bu 
yasağa girmektedir. * Her ne şekilde olursa olsun 
hariçten ithal edilmek istenilecek 
taktir aletlerinin kazan ve inbikleri
nin inhisar idaresinden müsaadesi 
alınmadıkça ithaline müsaade edil
miyecektir. * Samsunda vapura teslim şar
tile beş yüz bin kiloluk büyük bir 
parti sert buğday ihracat için satıl
mıştır. Satılan buğdayın kalitesi yüz
de 3 - 4 çavdarlıdır. Bu buğdayların 
kilosu 5,22 kuruştan verilmiştir. 

B ORSA 
19-3-1938 

PARALAR 
Alq Satış 

Frank ?4,- 80.-
Dolar 124,- 127,-
Liret 95.- 104.-
Belçika Fr, 80.- 84,-

Drahmi 18,- 22,-
İsviçre Fr 570,- 580,-
Leva 1 20.- 23,-
Flono 65,- 70.-
Kron Çek 78,- 82,-
Silin A vuaturya 21.- 23,-
Mark 22,- 25,-
Zloti 20,- 22,-

Pengo 21.- 25.-
Ley 12.- 14,-
Dinar 48,- 52.-
Kron Isvec so.- S2.-

Sterlln 627,- 632,-

ÇEKLER 
Açıl .. l\.aııanı~ 

Parls 25,605 25,605 
Ncvyork 0,7830 0,7830 
Milflno 14,9555 14,9555 
Brüksel 4.6777 4.6777 
Atina 86.7460 86.7460 
Cenevre 3.4325 3.4325 
Sofya 63.4920 63.4920 
Amsterdam 1.4250 1.4250 
Prag 22.54 22.54 
Viyana 4.1857 4.1857 
Madıit 12.3810 12.3810 
Beri.in 1.9619 1.9619 
Var:ıova 4.1666 1.666 
Budapeştt> 3.9682 3.9682 
Bükreş 106.19 106.19 
Belgrot 34.2857 34.2857 
Yokohama 2.7268 2.7268 
Stokholm 3.0820 3.0825 
Londra 630,- 630,-
Moskova ~9625 23.9625 

iHRACAT: 

Martın ilk 
Haftası içinde 
ihracat mız 
Martın ikinci haftası içinde Istan

bul gümrüğünden ihraç edilmış olan 
Türk mallarının yeh."fın kıymeti 

821,972 lira tutmuştur. Bu miktarın 
415,634 lirası Italyaya gönderilen 
kitre, koza, yumurta, yapak, yün, 
tiftik, keçi, oğlak ve koyun derileri, 
kıl, balıh")•ağı, razmol, kemik, çavdar 
ve kağıt kırpıntılarıdır. 61,418 liralı
ğı Almrmyaya gönderilen portakal, 
acı çekirdek, yaprak tütün, ham ke
ten, dışbudak kütı'.ığü, ceviz kütüğü, 
koyun derisi, yaş barsak, sığla yağ 

kıymetidir. Elli bin liralık mal lngil
tereye gönderilmiştir. Bunlar da 
razmol ve kıldır. Fransaya gönderi
lenler elli bin lirn kıymetinde nohut, 
ipek kozası, ham afyon, tütün, pa
çavra ve kitaptır. Romanyaya 28 bin 
liralık çiroz, iç badem, zeytin, bal
mumu, susam gibi maddeler gönde
rilmiştir. Amerika yalnız bir miktar 
barsak ve av derilerinden 14,448 li
ralılc tavşan, 2796 liralık porsuk de
risi ile 1174 liralık barsak almıştır. 
Mısıra 14,267 liralık yaprak tütün 
ile 306 liralık bağ bıçağı ve 150 lira
lık kestane çubuğu ihraç olunmuş

tur. Avusturynya 140,572 lira kıyme
tinde yaprak tütün yollanmıştır. Di
ğer memleketlere gönderilen malla
rımızın tutarı da 57,881 liradır. 

* Bazı ecnebi memleketlerden 
yur8umuzun sert buğdaylarından sa
tın alınmak üzere tüccarlarımıza 

müracaat edilmiştir. Bu seneki se~ 
buğdaylardan ihraç edilecek miktar
da malımız mevcut olduğundan bu
günlerde iyi satışlar ola.cağı ümit e
diliyor, 

BORSALARDA 

Frank Üzerinde 

Yeni Temevvüçler 
Frank üzerindeki temevvüçler 

devam ediyor. Londra borsası açılış 
olarak bir sterlin karşılığını 162,31 
bildirmiştir. Bu miktar 161,18 fran
ga kadar inmiştir. Kapanış fiyatı gel
memiştir. Bir sterlin 4,9593 dolar
dır. Paris borsasında ünitiırk 363 
franktan muamele görmüştür. Borsa
mızda ünitürk 19,20 liradır. Gayri
mübadil bonosu 22,5 lira ise de alıcı 
yoktur. Diğer milli tahvillerde deği
şiklik olmamıştır. 

Borsanın Nakli işi 
Borsanın Ankaraya nakli hazır

lıkları bitmiş gibidir. Bir kısım eşya 
Ankaraya gönderilmiştir. Borsa sa
lonunun eşya. ve malzemesi de hazır
lanmış, ambaHijınn başlanmıştır. Bor
sanın ilan tabelası da sökülerek An
karaya gönderilmiştir. Bütun bu ha
zırlıklar ayın yirmi ikisine kadar ta
mamlanacaktır. Martın 31 inci günü
ne kadar borsanın şehrimizden ala
kasını kesmemek için bir iki memur 
burada kalacaktır. 

Hayvan Borsasında 
Fiyatlar 

Ho.yvan borsasına satılmak üzere 
getirilen 344 beyaz karaman, 1391 
kızıl karaman, 516 dağlıç, 11 kıvır

cık, 91 karayaka, 2122 süt kuzusu 
ile büyük baş hnyvanlnrdan 32 öküz, 
24 inek 24 dana, iki boğa, 9 manda ve 
iki malak satılmış ve Mezbahaya 
gönderilmiştir. Diri olarak satılan 
bu hayvanların fiyatlarında yüksek
lik olmamıştır. 

Bankanın Buğday Sat.şiarı 
Zirnat Bankası 150 bin kilo yu

muşak buğday satmıştır. Yumuşak

ların kilosu 528 kuruştan verilmiş

tir. Tüccara ait 45 bin kilo nrpa ki
losu 4,03 - 4.02 kuruştan, beyaz mı
sırlar 4,14,5 kuruştan ve çuvallı 

Bandırma ile Karabığa sarı mısırla
nndan 25 bin kilo 4,38 - 4,30 kuruş
tan satılmıştır. 

~YURTTAŞ:~ 
~ Yurdunun eşsiz ve güzel ~ 
~ meyvalarınd an bol bol ye ki ~ 
~ hem köylünün yüzü gülsün, 
~ hem sen kuvvetli ve sai-

~ lam ol. -
~ Uhısn1 Fkonomi -

~ w -~ Arttırma Kurumu I 
~ ~,..,....,...,..., ,,.. .I' "'"' "' .... 
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Lehistan isteklerini Hükumefçiler Zaferden Emin Almanganın Yeni Teşebbüs[erı 

Kabul Ettirdi Asilere Silah Taşıyan Çek- Sovyet Paktının 
_ ,, Bir Alman Vapuru Battı Bozulmasına Çalışaca 

(Başı 1 incide) -o--
yerde halka heyecanlı nutuklar söy 
lemektedirler. 
Hükumetçiler, zaferden emin 

Hükumet makamları, asilere ve 

1 s pa ny ada kİ r
Harbin Bilançosu 

ecnebi kuvvetlerine karşı giriştikleri ---:-:::::_a~ .... --ıL:BA:~o~.~.F~A~A~N~SA~---::1 
kurtuluş mücadelesine sonuna kadar ~ 
devam edeceklerini ve kat'i netice- · r ,,,-----,··-··-l;J"·~-
nin lehlerinde olacağından katiyyen -~~.~~.-~SAASELÔN 
emin olduklarını beyan ediyorlar. ~ : .., S!!J..a~··~·nı ) 

Madrit müdafii, General Miaja, c( : • { 

son vaziyet hakkında şunları söyle- ~) MAORIO VALENSİ>ı 
miştir: ._ \ / 

olur. Mühim olan kat'i neticedir. Biz ~ (SPvllle 
"Her muharebede tali oyunları O: :· ~ 

bu neticenin lehimizde olacağından ~ 
eminiz. Tek bir cümhuriyet askeri O ~ü"i;"'t Gıl>rallar 
mevcut oldukça harbi kazanacağız, O Asiın 
kat'i zafer bizde olacaktır. ,, 

Litvanyanın muvakkat hükumet merkezi Kovno' dan bir görünüş Diğer taraftan, asi general Fran- 1936 Haziranında Başvekil B. Chamberlain, eski Hariciye Nazırı 
B. Eden'le beraber 

[Başı 1 incide] kumetinin Leh ültimatomunu kabul 
teşebbüslerde bulunmuştur. Litvanya etmesi üzerine Kovno'daki Sovyet el
yı tehdit eden vahim tehlike sebebile çisinin, Litvanya Hariciye Nazırını 

ve enternasyonal münasebetlerin gö- ziyaret ederek Sovyet hükumetinin 
rülmemiş derece karışık bir vaziyet Litvnnyayn karşı büyük bir sempati 
göstermekte bulunmasını nazarı dik ve dostluk beslemekle beraber, yar
kate alarak, Litvanya hükumeti, der- dım etmemesi de muhtemel olduğu 
hal büyük devletler hükumetlerine hakkındaki beyanatı büyük rol oyna 
müracaat etmiş ve sulhü tehdit e- mıştır. 

den tehlike üzerine bunların dikkat Bu suretle Polonya - Litvanya ih 
nazarlarını çekerek politik müzahe- tilfıfının birinci safhası şimdilik ka
retleri ile bize y&rdım etmelerini ri- panmış sayılabilir. Fakat kuvvetle 
ca eylemiştir. Bu teşebbüs üzerine, zannolunduğuna göre anlaşamamaz
müteaddit ve musır müracaatlar ya- lık içten içe halfı devam etmektedir. 
pılmıştır, Litvanya hükumeti, ayni za Son ültimatom dolayısile Litvanya 
manda adalet ve sulh eserine de biz- efkarı umumiyesi heyecan içindedir. 
met ederek. tarihimizin bu vahim a- Hudutta Polonya kıtalarının toplan

mış olması efkarı umumiye üzerin
de büyük bir mukavemet arzusunun 
doğmasına sebep olmuştur. Halk ha
lihazır vaziyeti, 1920 de, mütareke

ko, Havas ajansı muhabirine beya
natta bulunarak hariçten yeniden 
ecnebi kuvvetleri gönderileceğine da
ir ortada dolaşan haberleri yalanla
mıştır. Daha sonra Franko, Ingiltere 
ve Fransnnın kendilerile samimi şe
kilde teşriki mesai edeceklerinden 
emin olduğunu ilave etmiştir. 

Paris, 19 (Hususi) - Alman elçi
liği neşrettiği bir tebliğde; 30 - 40 
bin kişilik bir Alman askeri kuvveti
nin Frankist ispanyaya gönderildi
ği ve Alman tahtelbnhirlerinin Akde
nizde manevra yaptıkları hakkında
ki haberleri yalanlamaktadır. 

Cephane yüklü bir Alman 
vapuru battı 

Kopenhag, 19 (Hususi) - Silah :ve 
cephane yüklü olduğu halde ispanya
da Huelva limanına gitmekte olan 
bir Alman vapuru Şimal denizinde 

nında Litvanyaya yardım eden dost 
hükumetlere teşekkür ederiz. Fakat 
maalesef bu gayretler, ültimatomun 
gönderilmesine mani olmamış ve bu 
ültimatom vctilmiştir. Taleplere mü
tavaat ediyoruz.,, 

Bunun üzerine bir mebus şu tak
riri vermiştir: 

"Parliımento, hükumetin Polonya 
ültimatomunu kabule mecbur oldu

nin imzasından iki gün sonra Polon bir mayına çarpmış ve ambarların
yalılar tarafından Vilna işgali sıra- da vukubulnn bir infilfık neticesinde 
!arına benzetiyorlar. Ültimatomun 10 dakika içinde batmıştır. Svere a
kabulü dahilde bir çok tehlikeli neti- dında~i İsveç vapuru k~za mah~lli
celcr doğurabilecek ve belki de bu ne yetışerek, kaptan harıç omak uze-
yüzden hükumet istüa edecektir. re 21 tayfasını kurtarmıştır. 

ğunu tanır.,, 

Kimse, aleyhte rey vermemiş ve 
bu suretle celse nihayet bulmuştur. 

Diploma.tik münasebetler 
İki hükümet, bugünden itibaren, 

normal diplomatik münasebetler te-
sisine karar vermişlerdir. Polonya
nın Kaunas ve Litvanyanın Varşova 
elçileri 31 marta kadar itimatnamele 
rini tevdi edeceklerdir. Her iki hüki'ı 
met, elçiliklerin normal surette çalış 
malannı garanti altına almaktadır. 

Yine ayni tarihten itibaren, iki mem 
leket arasında doğrudan doğruya, 

P. T. T. demiryolu vesair her türlü 
irtibat ve münasebetler başlıyacak-

tır. 

Ret cevabı verilseydi 

Polonya - Litvanya anlaşmazlığı
nın halli, Varşova politik mahfille
rinde çok büyük bir memnuniyetle 
karşılanmıştır. Polonya cfkan umu
miycsi, filhakika, sulh için ciddi bir 
tehlike teşkil eden Polonya - Litvan
ya hududundaki vaziyetin normalleş 
tirilmesini çoktanberi istemekte idi. 
Litvanya, notayı kabul etmekle, bir 
harbin önüne geçmiş olmaktadır. Zi
ra, Litvanyanın ret cevabı vermesi 
takdirinde, Polonyanın kara, deniz 
ve hava kuvvetleri bu akşam saat 21 
de Litvanyayn hücuma hazır bulunu
yordu. 

İyi haber alan mahfiller, Litvan
yanın bu kararını bazı devletlerin Po 
lonya aleyhtarı teşviklerine rağmen 
almış bulunması keyfiyetinden dola
yı ayrıca memnuniyet hissetmekte
dir. 

Varşova. 19 (A.A.) - Gazeteler, 
çıkardıkları hususi tabılarda, "Lit
vanya yola geldi,, demektedir. 

Hukumetçi Kuryer Poranni, di
yor ki: 

Polanyaya karşı kin hislerile ye
tiştirilmiş olnn Litvanya askeri efka
rı umumiyesi, knt'i bir anda, asırlık 
nn'anel rle baglı bulunduğu kuvvet
li komşusu ile uzlaşmanın mecburi 
ve elzem mahiyetıni anlamıştır. 

Bir çok mahfiller de bunun; Polon *: . 
ya ile diplomatik müansebetlerin Nezyork Taymıs gazetesı diyor 
iadesi ve Vilna istilasını kabul ma- ki: 
nasına geleceği ve bundan sonra da "Barselonalılara karşı asi tayya· 
Polonyarun mütemadiyen Litvanya reciler tarafından yapılan cinayet 
dahili işlerine karışacağı söylenmek ispanya dahili harbinin bir ayıbıdır. 
tedir. Birçok heyetler, Litvanya ma- Bu kıtallerin askeri hiçbir hedefi 
kamlarına ağır ve tehditkar bir lisan yoktur. Yapılan şey insaniyete karşı 
la yazılmış karar suretleri tevdi ede- çocuklara ve hastalara karşı bir 
rek ültimatomun kabulü aleyhinde harpten başka bir şey değild;.r.,, 
bir lisan kullanmaktadırlar. 

V arşovada tezahürat 
Varşova, 19 (A.A.) - Polonya -

Litvanya uzlaşmasını kutlamak üze
re tertip edilen büyük bir tezahü
rat esnasında milli birlik cephesi şe 
fi general Skavarzinski "Litvanyaya 
kuvvetli ve dost elimizi uzatıyoruz,, 
demiştir. 

Nevyork, 19 (A.A.J - Litvavnya
nın Polonya ültimatomunu kabulü, 
borsada çok iyi bir tesir yapmış ve 
muamelelerde büyük ve umumi bir 
faaliyet başlamıştır. Birçok endüs
tri tahvilleri, dünkü asgari fiyatlara 
nazaran bir ila dört yükselmiştir. 

Gerginlik hafifledi 
Londra, 19 (A.A.) - Dahili vazi

yetteki gerginlik hafiflemiştir. Par
lamento mahafilinden alman bu in
tıba Avrupa vaziyetinde hafta başı

na nisbetle hasıl olan sükunete ve si-

yasi mahafile düşünmek imkanını 

vermesine atfolunmaktadır. 
Diğer taraftan kabinenin önümüz 

deki toplantısından sonra sarih bir 
vaziyet alacağına dair çıkan haberler 

de sinirleri yatıştırmıştır. 

Alman gazeteleri 
Bcrlin, 19 (A.A.) - Akşam gaze

teleri, Litvanya - Polonya analşmaz 

lığının halli dolayısile memnuniyet
lerini bildirmektedirler. 

Nnhtausgabe, diyor ki: 

Büyük Sanatkar Naşit. 

35 Y illik Sahne 

Hatıralarını Anlatıyor 

(Başı 7 ncide) 

Sevimli sanatk.Ar bu esprisini 
yaparken, sanki, sadet ha

ricine çıkmış gibi, sıkıldı:· 

- Af buyurunuz. dedi, zevzekli
ğim tuttu .. 

- Çok mesut musunuz, üstat, de 
dim .. 

Sahnenin beyazlattığı saçlarını 

göstererek: 
- Bu uğurda hayatımı verdim, 

dedi.. Şimdiye kadar yalnız sanat 

aşkı için çalıştım .. Takdir, teşvik 

mükafat beklemiyordum. Şimdi, 

hiç umulmadık bir iş oluyor .. Mem 

leket beni hatırlıyor .. Bundan bü

yük saadet olur mu?. Biz artık 

geldik, gidiyoruz. Şurada kaç sene 

daha sahnede durabiliriz .. Bu ka

dirşinaslık, yeni yetişecekler için 

bir teşvik olur .. 
Naşit, çok terbiyeli bir insan, 

eşsiz bir sahne artisti, 35 yıl halk 

kültürüne hizmet etmiş bir sanat
kar .. 

Ondan ayrılırken, içimde bu his
lerle Jıtanşık bir hürmet vardı .. 

Yeni Motör Denize 
indiriliyor 

Yarı resmi Iskra ajansı diyor ki: 
Polonya ile Litvanya arasında nor 

mal miınnsC'betlerin teessüsü, gerek 
Litvanya gerek Polonya için ve ay~i 
zamanda Avrupa ve bütün dünya ı
çin mesut bir hadisedir. Sulh takvi
ye edilmiştir. 

Bu suretle, 18 sencdenberi Avru
panın şarkında mevcut bulunan teh
likeli bir vaziyet ortadan kaldırılmış 

ve sulh, Avrupanın bu kısmında tah
kim edilmiştir. 

Lokal Anzeiger, bazı ihtiraz ka
yıtlan koymakla beraber, diyor ki: 

Diplomatik munasebetlerin nor
malleştirilmesi, bundan böyle çıkabi
lecek herhangi yeni bir hadisenin 
kolayca ve sulhçu bir surette halli 
için lüzumlu şartları ortaya koy
maktadır. 

Deniz Ticaret müdürlüğünün fab
rika ve havuzlar idaresine ısmarladı
ğı motörlerden ikincisi de bitirilmiş

tir. Pazartesi günü merasimle deni
ze indirilecektir. Bu motör de, ma

zotla işliyecektir. Idare, bu suretle 
sekiz motöre sahip olacaktır. Diğer
leri benzinle çalıştığı için, yeni mo
tör indikten sonra benzin masrafı 

mühim miktarda azalmıs olacaktır. 

Efkan umumiyede heyecan 
Paris Soir gazct i ınuhabirinin Ri

~ndan bildırdı 1ine gore, Litvanya hÜ 

1936 T eşrinievvelincle 

1937 T eşrinisanisinde 

1937 Şubatında 

Ve nihayet bugün 
ı 

DENIZ ve LiMAN : 

Fenerbahçede~ Ye~ 

Mendirek te Bitiyor 

(Başı 1 incide) 
chtesgadcn köşküne dönmüştür. 

lngiltere ve Almanya 
Londra, 19 (Hususi) - Avustur

ya ilhakının uyandırdığı heyecan 
son günlerde biraz yatışmışsa da res
mi mahafile mensup kimselerin muh 
telif vesilelerle yaptıkları beyanat 
ve gazeteler, kah açık, kah kapalı, 
umumi infiale ayna vazifesini görü
yorlar. Henüz hükumetin ileride a
lacağı vaziyet tamamen belli olına
makla beraber bugün kabine Lordu 
Delevar'ın söylediği bir nutuk, lngil
terenin Almanyaya karşı takınacağı 
müstakbel tavrı kısmen izah etmesi 
bakımından çok şayanı dikkattir. 
Lord Delavar, son aylarda Avrupa
da esen kargaşalık ve asayişsizlik 
havasını şiddetle takbih ettikten son
ra, bilhassa demiştir ki: 

11Avusturya hadisesinden sonra 
hiç kimse bizden, Almanya ile müza
kere siyasetine devam etmemizi is
tiyemez. Bugün, en basit ahlak kai
deleri, kuvvetten başka hiçbir şeyi 
tanımıyan bir rejimin çizmeleri al
tında çiğnenmiş bulunuyor. Böyle 
bir rejimle teati edilecek imzaların 
istik halinden nasıl emin olmalı?,, 

Diğer taraftan, 13 senedenbcri 
Deyli Telgraf gazetesinin Viyana mu
habirliğini yapmakta olan bir Ingiliz 
gazetecisinin bugün, sebebi izah edil
meden Alman gizli polis teşkilatı 
Gestapo tarafından hudut haricine 
çıkarılmış bulunması, hiddet uyan
dırmıştır. Bugünkü akşam gazetele
ri, bu hususta old~kça şiddetli bir 
dille yazılmış yazılar neşretmekte

dirler. 
Daily Tclegraph gazetesinin ver -

diği bir habere göre, Chamberlain ile 
hariciye nezareti erkanı arasında gö 
rüşmelerc devam edilmiş ve Avus -
turyanın Almanya ile birleşmesi üze 
rine hasıl olan vaziyet tetkik olun -
muştur. İngiliz nazırları, orta Avru
pada Almanyanın yeni bir hareketi
ne mani olmak üzere Çekoslovakya 
ya ekalliyetlere dair olan Alman me 
tnlibatını kabul ettirmek gayesini ta 
kip ediyorlar. 

Küçük devletler 
İngilterenin son hadiseler karşısın

da takındığı vaziyet, A vrupanın kü
çük devletlerini şiddetle alakadar et 
mektedir. Chamberlain'in Avam ka
marasındaki söylediği nutkun, umu
mi bir memnuniyetsizlik uyandırdı
ğı anlaşılmaktadır. Maamafih, küçük 

Prag, 19 (A.A.) - Nazırlar meC 

devlet idarelerinde Alman memul' 
rının nisbetini yüzde 22 ye çılt 
bir emirname kararlaştırmıştır. 

Sofya, 19 (A.A.) - Bulgar b" 
meti, Viyanadaki elçiliğini ıağVe 
ye ve Viynnada yalnıZ bir konsol 
luk bırakmıya karar vermiştir. 

Münih, 19 (A.A.) - Avustucy 
eski Münib konsolosu Jordan ile 
solosluğun diğer üç memuru te~ 
edilmiştir. 

Avusturyada Yeni 

Temizlik Havası 
Viyana, 19 (Hususi) - Viyatl 

bugün hakim olan sessizlik blt 
gün evvelki gürültülü tezahurle 
daha manidar görünüyor. Bu sııl' 
nete bazıları temizlik havası di) 
lar. Bu öyle bir vaziyettir ki, 
yepyeni bir alem eskisinin yer.iJli 
tarak bir istihale devresi açıyor. 

Her sahada başlıyacak umuıni 
fiye evvela ırk meselesinde ke 
gösteriyor. Artık ne bir yeJı 
hakim ne de yahudi avukat ... Vi1 
nın iki meşhur doktoru kayıplst8 

rışmıştır. O kadar artist i~detl 
karılmıştır ki, bazı tiyatroiar 
!erini ebediyyen indirmeğe rneC 
kalıyorlar. Orkestra şefleri bu l< ~ 
rolden azat edilmiş değiUe ~ 
Bundan böyle musikiye taalluk 
işler bile nasyonal sosyalistlerine 
de bulunacak. 

Bu vaziyetten istifade eden ' 
değildir. Vaziyeti kavramakta g ıi 
miyen tüccar zihinli adamlar, 
retlerinin inkişafı için hemen tcD 
aldılar. Evvelce Yahudi müşteril 
dolup boşalan Splandid kahvesi , 
mini Kafe - Berlin yaptı. Birçok 0 

ler de (Berlin) li isimler aldı. 
Avusturya ordusu sadakat 1 

ni etti. Fakat bu yemln AlmaJlf' 
karşı olmaktan çok onun şefine 
pılmış gibi bir şey. TaharriY8ı 
tevküat gündüzden fazla geceletl 
devam ediyor. 

Plebisit hazırlıkları böyle bit 
va içinde başlamıştır. Musevilef 
çim hakkına malik olmadıkları 
intihabatı kontrol etmekten de 
nu bulunuyorlar. 

Sar'm işgali sırasında y 
görünmüş olan meşhur Dr. D 
teşkilat ve tanzimatla meşguldUJ' 
le zannediliyor ki, Plebisite 
düm eden günlerde Her rutlet 
yanaya gelecektir. 

Avrupa devletleri matbuatı hayli 
çekingen davranmakta devam ediyor 
lar. Romanyada intişar eden Uni
versul'ün yazdığı bir makalede de -
niyor ki: 

Inkılaptan evvel nasyonal . 
list bir Avusturya göreceklerinl 
nedenlerin ümitleri suya düşıtı 
Çünkü şerefli bir istiklal ve ~ 
maziye malik olan Avusturya 
ti halihazırda Almanyanın bit 
yetinden başka bir şey değildit" 

Deniz Ticaret müdürlüğü tarafın
dan Fenerbahçede yapılan mendire
ğin inşaatı ilerilemiştir. Deniz tica
ret müdiirü Müfit Necdet, dün sa
bah Fenerbahçeyc giderek mendire
ğin son vaziyetini tetkik etmiştir. 

Bununla beraber son altı ay içinde 
kurulan mendirekler üçü bulacak
tır. 

"Tuna havzası devletleri, bugün 
her günden ziyade İngiliz ve Fransız 
siyasetine bağlı bulunmaktadır. U
malım ki Chamberlain'in Avam Ka
marasındaki son beyanatı, İngiltere 
nin son sözü olmasın.,, 

Jorj Bratiano, Timpul gazetesinde 
"siyasetimizin yollan,, başlığı altında 
yazdığı bir makalede diyor ki: 

"Baltıktan Karadenize, Adriyatik-
ten Egeye kadar uzanan devletler blo 
ku muazzam gir r.üfuz kütlesi ve Av
rupanın inkjşaf gösteren milletlerini 
temsil etmektedir Bu blok bugün her 
zamandan ziyade umumi sulh için 
bir zarurettir. Bizim siyasetimizin yol 
!arı bu anda bir taraftan Ankara, A
tina ve Sofyaya tevecciih ederken di
ğer taraftan da Varşova, Belgrat ve 
Praga doğru gitmektedir. Müşterek 

Bu aralık, iktısadi teşkiUıt dB ~ 
tutmamıştır. Doktor Şaht bizı:~ 
yanaya gelmiş ve Avusturya p;: 
di membalarını Almanyaya , 
mak işini üzerine alınış bululltJ

11 
Avusturyadaki Alman or?.ı.1~ 

mandam General Book bir rut t 
fi ettirilmiştir. Bununla bera~f 
vaddi gıdaiye fiyatları da ıere 
miştir. Çünkü işgal ordusu~ 

~~~=~piç~~ku~:~:~~~~ır. 13: 
KISA HABERLER: 
* Ankara, 19 (TAN) - Devlet Demir-

yolları tekaüt ve teavün sandığı kanunun
da bazı değişlkllkler yapılmasına dair ye
ni bir lfıyiha haım·lıınmış ve BnşvckAlcte 
vcrllmlştlr.Uyihad:ı, sandığa alınan para-

lardan vergi kesilmemesi istenmektedir. 
*Ankara, 19 (TAN) - Daday kayma

kamı Sırrı, Vckdlct emrine alınmıştır. 

hedef bizzat kendi sulhumüzü ve u
mumi sulhü korumak kaygusudur. 

da dahili iğtişaş ve mücadele 
korkarak zahire biriktirmek il' 
karlığını gösteriyor. tıı 

Avusturya hudutları hef 
kapalı olduğu halde birçokları 1 

yoğunu bırakarak aziz canıarıfl 
tnrmak kaygusile memlekette11 
ediyorlar 



20-3-938 

Asri Hapisane 

için Haza •1r 
bul radyosu: 

6oıe neırlyatı: Kıqehir, (TAN) - Burada ad bir 
Saat: 12,30 PlAkla Türk musikisi 12,50 hapiaane inpsına karar verllmif, ka

llavadis 13,0S PlAkla Türk muaildal 13, sahamız kenarındaki geniş arazinin 
JI Muhtelit plAk netrb'ab. 14. Son. istimlakine ' b8f}anılmıftır. Hapilane, 
•ktAM NEŞRIVATt: mahkfunlan müstahsil bir halde çalış 

Saat 15,30 Galatasaray - Güneş tut-
maçı: Taksim stadından naklen 18,30 tıracak ve ıslahı tmkinlanm hazırlı· 

dans musikisi 19,15 Konferans: yacak teşkilltı ihtiva edecektir. 
f. Salih Murat (radyo dersleri) 2lf' Mü Kırşehir (TAN) _ Halkavi gazino-
en ve arkadaşları tarafından Türk 

llıılaııikisl ve halk prkılan 20,30 Hava ra sunun müsteciri bir radyo getlrtmiş-
20,33 Ömer Rıza tarafından arapça tir. Bu hafta içinde ortaokul talebe-

~lev. 20.45 Muzaffer İlkar ve arkadaş- • " ., _ 
1lırı tarafından Türk musikiai ve halk 51 Ali baba,, ve koyden gelen ses., 
Jarluları (saat ayan) 21,15 Cemal KAmil piyeslerini temsil etmlfler, Gazi ilk 

arkadaşları tarafından Türk musikisi okulu talebesi de güzel bir müaame
balk prkılan -,50 Orkestra l - Ma-

Don Juvan fantazi 2 - Şubert Der re vermiştir. 
erer 3 - Morena: Tortajada vals. __ ....... ,_ __ 

- Çaykovski: Eleji 5 - Linke: Serenad 
5 Ajans haberleri 23 Pllkla. sololar, 
a ve operet parçalan 23,20 Son ba

lar ve ertesi ıünün programı 23,30 

Bir Hırsnr:llk Suçlusu 
Uç gün evvel Sirkecideki Antalya. 

ambarının önünde duran bir ham.al 
arabası birdenbire kaybolmuştur. 

Polis, arabayı dün, Edirnekapıda 

Muttalip isminde bir gencin elinde 
bulmuş ve yakalıyarak, müddeiumu
miliğe vermiştir. Sultanahmet birin

ci ceza hakimi Reşit muhakemesini 
yapmıştır. Suçlu: 

:-kılan (Makbule Çakar ve arkadqla- - Ben arabayı bir çocuktan al-
), 20 Saat ayan ve arapça neşriyat, dun. Fakat kendisini tanımam, de-

.. 15 Türk musikisi ve halk 1Ukıları (Me . . 
lııt Tokgöz ve arkadaşları), 21 Edebi ko- mıştır. Hakim suçu sabit görerek 
1'aeına: Behçet Kemal Çatlar. 21.11 Stüd Muttalibe bir buçuk ay hapis cezası 
~ lalon orkestrası, 1 - Benjamin Go- vermiştir. 
'-eh: Berceme, 2 - E. Haemcb: Arletta 
"'11•antıca, 3 - Raffe: Cavatine, 4 - Dvo
~ Humoresko, 5 - P. Tachalko'Ylky: 
~ 8 - Becce: Erste İtallensche 
~. 22. Ajana haberleri, 22.15 Yarınki 

zlg: Hafif musiki. 23,35 Vart0va: Hafif or 
kestra konseri. 

OPERALAR, OPERETLER 
17 ,05 Vaqova: Opera havalan. 22,45 

Bilkre,: Operet komeri. 

RESİTALLER 
9,15 Berlln kısa dalluı: Piyano kon

seri (Mozart) (9,45 : Şarkı remtall) 17: 
Oırtrova: Hafit IU'kılar. 17,25 Vareova : 
lskoçya havalan (Beethoven). 18,30 Bel 
erad: Balk 1Ukılan. 22,30 Be1erad: Vi
yolonsel konseri. 

DANS MUSİKiSi 
18: Bükref (19,15: Devamı) 18,11 : 

BraUslava. 21,20: BGkret- 21,lO: BerlJn kı 
sa dalpa. 23,20: Beteracİ. 24,10: Peste. 

TAN 

BULMACA 
Dürıkil bnlmacamıan balll 
1 2 3 • & 6 ' 8 9 10 

* SOLDAN SACA: 
l - Anadoluda bir kasabamız 
2 - Elifi - Yemit vereni. verm17'1ftl 

vardır. 

1 - lluhanirlse 7aJ'U' - Spor moıct
ıatı . 

' - Zlıdecbhk - Cmıt edata 
15 - BJr nnl ldlmClr - lluuf bir ..... 

te - Nl8bet edata 
1 - Ufak ve mw mablOk - l'Qda1ı 

bGcek 
'I - Dkt.e ve 19pnkta • K6pek llb1 

inleme. 
• - tum &lrenmek - Sada 
ı - Dinlenmek ıcm kendinden ıecme • 

icra 
10 - BOJQk tat - Ba7vma vurulur. * YUKARDAN ASAOI: 
l - Şehir 7ol1an - B• 1e19 atılmı 
1 - Maruf bir mGaeml& 
1 - Blkl da7ak l1eU - ahWı: 
t - BJr ua - Avnıpada b070k bir Oike 
15 - Ufak para 
1 - Uzak 11areU - MDJet 
'I - !!mir llfpsı - tilin (farld) 
8 - Erkek evllt • Erkek adı 
9 - Zora ıelmea • ~ taraııannda 

bir Up. 
10 - Çapkın - J!'.aerler (arapça) 

Beılktaı Tapu Sldl Muhamllğlllclan: 

-

İstanbul uliye 3 cü hukuk mahke 
Beştktaf Anıawtköy mahallesinin eski Papaz yeni S8dettin sokalmda mesinden: Beyojlu yeni Çarp eski 

ki -.ki 27 mükerrer 19Dl 37 kapı •yıh ..m tapu bJChDa t.adilf edile- Çiçekçi IQkak 28 No. da mukim Ar
mediiinden 1e11ets1z tUarrufat ~mına kıyaMn tasarrufunun tahkik ve manuhl tanfmdan ayni ~ mu
tesbiti için Mart 938 a)'UUD 26 ıneı Cumartesi saat 12 de mahallinde tah- kim Misak otlu Vahan aleyhine mah 
kikat yapılacağından bu gayrimenkulde bir hak tasarruf ve iddia eden kememizin 938/310 No. lu dosyaslle 
varsa evrakı müsbiteleri ile birlikte muhafızlıjımıza ve yahut o gün ma- lan ı.............. da dan d la 
hillind 

.. açı ...,.,_&&A.a vasın o yı 
e bulunacak memurumuza muracaatlan ilin olunur. (1521) üdd lal h .. d ril da m e ey e gon e en va arzu-

~----------------------------------------------------....:...------------------------------------· haliauteti mumalleyhln dört sene 

GÜVEN 
ANITI 

' ~ . . , .... .. . .. ...... . . . -. . . . . .,,.,, .. : ... ·. • • _ .... ~!.'. , .. ~. • . .. ~ .. ··.· .·. ·:· 

evvel mezkıir Uwnetglhı terk ile 1 
çıkıp littill ve yeni adresi 

de meçhul bulundutu terhile bili 1 
teblil iade edilmesi üzerine bitta
lep H.U.M.K. nun 141ve142 ci mad

delerlDe tevfikan bir ay müddetle i

lin.en tebliiat ifaaına karar verilmif 
ve dava armhall IUl'8tl de mahkeme 
dtvanhaneeine tallk Jabnmıı olmak
la lllUIDAll9yh Vahanm bu mWet 
mırfında mahkemeye mOnıcaatla da

va anuhaUni tebellül ve on g6n 

lçhıde cevap 1lJilıMI vermell ltlzu
mu teblil makamına kaim olmak ü
aıre nan olunur. (6105) 

Giren bilen ftl' mı? 
Askerlllfnl Çana»ale milstahkem 

mevki pzlnomnd4 yapan ve terhi
ldnden 10Dra da orada çalıpn 'Zl!V • 

cim Kenan Yazgan otlundan bu gü
ne kadar bir haber alamadım. Ken
dislnt tanıyanlarm wya nerede bu
lundutunu bllenJerln aPIM'akl ad
resime lttfe bildlrmeJsl rica olu-
nur. 

Beyolha ' Şifue yokufu Havuz 
.arkuı IOkalı No. 4 Biter km Donna. 

ı.tanbal ..u,. IJdncl ticaret mah
brntatndtrn: 
Şenbr Kmnpenyuı tarafından 

Adrlyatlb tleyrifesatn kumpanyuı
mn Rodl vapurunun ylrmlncl lefe
rlnde 21 mayıs 93'1 tarihile Nlto Or
:rettaa ft Yani J(elelM namlarına 

tahmil Ja1mm•ı olan K; O Markalı 
7897/'7901 No. h bet •ndJk gayri 
l8fl (300) kilo emtlal tlcarly9fe alt 
kcmflmento ayaa utractılmdan lpta 
H mezk6r kcmflmentonun bamill ol-

11 === 

biri 

Devlet Oemiryolları ve Limanları isletme U. id3resı ıl:ırıı:ır 
MuhamlJWl beclell 8020 lira olan 82,000 JCc. J11ftl'lak demir 24-3-1938 

Pertembe gilnQ .. t 15 de Baydarpapda gar binası dahUtndeJd komisyon 
tarafından kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. 

Bu işe girmeleistiyenlerin 676 lira 50 kuruşluk muvakkat temhıat ve 
kanununun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 1-7-1937 gQn ve 3M5 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dahilinde ahnmıı vesika 
ve tekliflerini muhtevi zarflann ayni gün saat 14 de on dörde kadar Hay· 
darpaşada Gar binası dahilindeki komisyon reislijine verilmesi llzımdır. 

Bu işe ait prtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(1158) 

*** Muhammen bedelleri ile cins ve miktarlan aşağıda yazılı 2 gurup mal-
zeme her gurup ayn ayn ihale edilmek şartiyle 31.3.1938 Pel'f8Dlbe günil 
saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma • 
misyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iltiyenlerin kanunun tayin ettiji vesaik ve h1zalannda 
miktan yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine ka
dar komisyona müracaatlan lhımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 8 kalem muhtelif cins ve milrtarda elektrik ma1ııemest mnhammm 

bedeli 1807 lira 20 kuru! ve muvakkat teminatı 135 lira M kuruftur. 
2 - 13,920 M1 muhtelif eb'atta Çam dilme 800 demet dört metre bo

yunda bağdadilik çam çıta muhammen bedeli 2226 lira 40 kurut ve mu
vakkat teminatı 166 lira 98 kU?Uftur. (1436) 

Sumer Bank Umumi 
Müdürlüğünden : 

Nazilli Buma Fabrikamı:an hususi kurslannda mensucat ve elek
trik llltabaflSl yetfttirilmek üzere apjıdaki prtlarla 30 aaııat mektebi 
mezunu alınacaktır. 

İsteklilerin en son 31 mart 938 tarihine kadar \alep edilen veuUrle 
beraber mektupla fabrika müdürlüğüne müracaat etmeleri ilAn olunur. 

ŞARTLAR: 
1 - Ankara - İstanbul - İzmir - Bursa sanat mekteplerinden blrlshı

den mezun bulunmak . 
2 - Mektep fahadetnamesi, evvelce çahftıkbm yerlerden alacak

tan bomervia suretlerile hümühal mazbatası, sıhhat raporu ve Ud fotol
raf göndei'ilecektir. 

3 - Seçimde muvaffak olanlara ife başladıldan tarihten kurs ve ataJ 
mOdıdetlnin hitamına kadar 2 lira yevmiye verilecek ve bir eerıeden ap
jl obnemak prtUe pterecek1eri liyakat ve ehliyete göre, fabrika dahi
li talimatı dairesinde tedrieen yevmiyeleri artırılacaktır. 

4 - Kabul edilenlere fabrikaca ayda bir lira mukabilinde yatlıcak 

7er ve JNliyet fiyatı berlnden fabrika lwıtlninden yemek temin ~ 
mlftir. 

5 - Askerlilfnl yapmıf olanlar tercih edWr. 
8 - Fabrikanın husus! 1turs1arında yet1ftirilecek talipler tıd eenit 

mWetle k1areJe bimıet edeceklerine dair taahhüt wıecll verecetıer
dlr. (1464) 

TURKİYEİŞ 
dutmıu ldclta eden Yedikule Kazlı- -----------------------
ÇtlllDe çıkmaz IObk No. 19/23 de zarfında mahkemeye ibraz edilmedi- KAYIP: Nevfehlr kazuı Rum ilk 
Nlko Oryettu ve Yani Kefalaı veki- il takdirde iptaline karar verileceil- okulundan 1898 tarihinde aldıiJm 
11 avukat Marko emn tarafından ta- nt ticaret kanununun 638 inci mad- diplomamı kaybettim. y enisint alaca-
tlda ile talep edtlmif ohna11n4 bl- de hükmüne tevfikan lllp olunur. tundan hükmü yoktur. İatavro ollu 
men llln tarihinden ltlbann 45 IÜD (80N) Yuvan ı.t,vddl8. 



~ 12 -===================================================-========== -
Kendinize beyhude yere eziyet ediyorsunuz 

NEVROZIN varken istirap çekilir mi? 

Baş, diş ağrılan ve üşütmekten mütevellit bütün ağrı, 
sızı, sancılarla nezleye, romatizmaya karşı 

Kaşelerini Allmz. 
icabında günde 3 kate alınabilir. 

Kat'iyyen 

lhtiyarlamıyan 
Kadının Sırrı 

45 yaşında olduğu halde yüzünde 1 

hiçbir çizgi, hiçbir buruşuk yoktur. 1 
Cildi açık, yumuşak ve bir genç 

kızınki gibi kusursuzdu. Adeta bir 
harika! Fakat, bunun da fenni bir 

i7.ah,ı vardır: O da; Viyana Üniver
sitesi profesörü doktor Stejskal'in 
şayanı hayret keşfi olnn "Biocel" 

nam cevherin sihramiz tesiridir. 
"Biocel", yumuşak ve buruşuksuz 

bir cilt için gayet elzem gençliğin 
tabü ve kıymetli bir unsurudur. Bu 
cevher, şimdi pembe rengindeki To
kalon kremi terkibinde mevcuttur. 
Siz uyurken o cildinizi besler ve 

gençleştirir. Bu suretle her sabah 

Her yd sinema aleminde yeni bir yddız •••• 
Bu sene radyo ôleminin yeni ylldızı: 

EMERSONdur 

"MUCİZE SESLİ OPARLÖR .. 
YAL N 1 Z: 

MERSON 
Radyolarında Bulunur. 

Dış yapısının güzelliği ve iç 
~----------------------- daha genç olarak uyanır ve yüzünüz-

......................................... deki çizgi ve buruşukluklann kay- 1 
bolduğunu görürsünüz. Gündüz için 

beyaz rengindeki (yağsız) Tokalon 
kremi kullanınız. Bütün siyah ben
leriniz erimiş ve cildinizi beyazlatıp 

yumuşatnuş ve on yaş gençleşmiş o

yapısındaki teknik kuvveti 
Beyhude ızhrap . ~ekmeyiniz 

SEFALIN 
varken ıztırap çekmek günahhT 

BAŞ· 
NEZLE • 

DİŞ 
GRiP 

ve Üfütmekten husule gelen 

Bütün ağrı ve sancıları 

Derhal geçirir. 
• 

Taklitlerinden sakınmz ve eczanelerden ısrarla 

1 - 12 Jile ambalajlarını arayınız. 

Üsküdnr asliye hukuk hfıkiınliğin- 1 HER AKŞAM -
den: Eleni vekili avukat Hasan Hil-

mi tnrafından Beyoğlu İngiliz sarayı ÇAGLA YAN' da 
kar§lsında sebzeci ve tavukçu Puru-

konun üstündeki odalarda sakin A- AMIRA CEMAL 
nete aleyhine açılan veraset davasın 
dan dolayı müddcaaleyhnnm ikamet 
gfıhının meçhuliyeti hasebile dava ar 
zuhali surctile davetiye ilanen teb
liğ kılındığı halde gelmediğinden 

müddei vekilinin talebile hak -
kında gıyap karan ittihaz -
la tahkikat 26 - 4 - 938 salı sa
at ona bırakşlmış ve bir daha mah
kemeye gelmediği takdirde gıyabın
da tahkikata devam edileceğine 

ve evrak tetkik edilerek icap eden ka 
rnr verileceğine dair yazılan gıyap 

karan da mahkeme divanhanesine a
sılmış olmakla keyfiyet tebliğ maka 
mına kaim olmak üzere aynca ga
zete ile de ilan olunur. (6095) 

Ancak bir hafta daha 

lstanbulda seanslarına 
devam edecektir. 

TIENCIN TRUP'U 
Harikulade akrobatik mnna

ralarına ve danslanna 

batlamıftır. 

Ayrıca 

MUALLA 
ve arkadaflan 

Telefon: 40335 

İstanbul Barosu Başkanhğından: 
Dahili nizamnamemizin 12 nci maddesine göre Baromuz heyeti umumi

yesi 

26Mart1938 Cumartesi günü saat 14,30 da 

------------------.-.----------------------------İstun bud agır ceza mahkemesi sal ODWlda toplanacaktır. Arkadaşlann 
gelmeleri rica oıiınur. 

RUZNAME: 
ı _ Mali rapor ve hesap müfettişleri raporunun okunması, 
2 - Müddetleri biten beş azanın yerine yenilerinin seçilmesi. -

lursunuz. 

Çirkin tenden kurtulmak, daha 
genç görünmek, taze ve nermin bir 
yüze malik olmak için mutlaka ha

kiki cilt unsuru olan Tokalon krem
lerini kullanınız. 

Bayanlarm 
Nazarı dikkatine 

ile dünyada tanınmış olan 

MERSO~ Radyolarıdır. 
EDISON MÜESSESESi: Beyoğlu, istiklal Cad. No. 34 

Öksürenlere ve 
Sahn aldığınız Tokalon kremi göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

vazolannın büyük bir kıymeti · __...,,, 

vardır. Onları bayiinize iade et- Fatih sulh üçüncü hukuk hakim-l ~lllll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•lllllllll•llll•llll•llll•" 
tiğinizde beheri için 5 kuruş a- liğine: (938/15 Cerrahpaşa Hubyar 

1

..- ~ 
lacak, ayni zamanda kıymettar mahallesi Tulum~a ~kak 12 numa- • siz de bu kremden a ma 1nız ~ 
mükaf atlan bulunan T okalon ralı hanede mukım iken 9-2-9;38 ı = riilililli~i;t-iiiili~ 

müsabakasına ittirak hakkını 
veren bir bilet takdim edecektir. 

Gelecek nüshalarımızda ilan e
deceğimiz T okalon müsabakası 
ikramiyelerini okuyunuz. 

tarihinde vefat eden doktor Suphi- • 
nin alacak ve borçlularının bir ay ve = 
iddiayı veraset edenlerinin üç ay i- • 
çinde mahkemeye müracatlan aksi = 
halde terekesinin hazineye devrolu- • llliiiLiıl:k.iillim• 
nncağı ilan olunur. (6104) 

Antivirüsle 

tedavi 

• 
• 

BALSAM İN KREMLERi 
~ 
~ 

1 
~ 

Sıhhat Bakanlığının resm! ruııl 
satını haiz bir fen ve bilgi mah-~ 
sulüdür. Bütün cihanda elli se-~ 
nedir dalına üstün ve eşsiz kal·j 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kafıntılar, 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, tırat 

yaralan, ergenlikler, koltuk altı çıbanları. 

• 
• 
• • 
ı. 

~;'EM BALSAMIN 1 
Uzun bir tecrübe mahsulü o-~ 

!arak vücude getirilmiş yeganejif 
sıhhi kremlerdir. ~ Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Şark ispençiyari Laboratuvarı lstanbul 
................ mıl!ll ........................ . 

KREM BALSAMIN 1 
Şöhretini söz ve şarlatanlıklal 

değil sıh~i evsnf ını LonW:~· P~-~ 
r.:;~~~:;5iia ris, Bertin, New York guzellilc~ 
,ıı enstitülerinden yüzlerce krell1~ 

-----------------.-Cildinizin tahriı edilme· 
mesini isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında seve 
aeve kullanılan, ve cildi tırattan 

sonra pamuk gibi yuınutatan 

POKER 
tıraı bıçaklarını kullanınız. 

• 
• 

: arasında birincilik mükfıfatını~ 
' kazanmış olmakla isbat etmiştit·ji 

• KREM BALSAMIN 1 =' ı~ Gündüz için yağsız, gece içu·~ 
• ~.u:ı .. ıd yağlı ve halis acı badem ile ya·lf 

• l{ANZuı-< pılmış gündüz ve gece şekilleri~ 
• . vardır. _ . 1 
=KREM BALSAM1N; ötedenberı tanınmış hususi vazo ve tup şeklındc~ 
• satılır. tNG1L1Z KANZUK ECZANESİ 1 ........................ = BEYOOLU-lSTANBUL ~ 

l•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı~ Üsküdar Asliye Hukuk Hakimliğinden : 
Yüksek Mühendis Mektebi Sahnalma 

Emniyet Sandığının İzmir Türkoğlu sokağında 14 No. lu evde oturan 
Komisyonundan : ·Jt' 

Sabahattin aleyhine açtığı davanın cari muhakemesinde mahkemece mu Mektebimiz talebesine yaptırılacak olan (253) çift iskarpin açık el<S'I ır 
kaddema Erenköyünde Haliınağa sokağında 1/8 No. lu köşkte 932/1749 meye konulmuştur. Ilk teminatı (95) Ura ve beher çift iskarpinin de J11f11' 
No. lu dosya ile verilen tedbir kararının ref'ine karar verilerek sadır olan hammen bedeli (5) liradır. Eksiltmesi 24-3-1938 tarihine rastlıyan Perşe ~ 
4--3-938 tnrih ve 193 No. lu ilamın bir sureti müddealeyh Sabahattine be günü saat 14 de yapılacaktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin bet~' 
berayı tebliğ gönderilmiş ve ikametgahında bulunamadığından bilateb- ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda Mektep b 
liğ iade kılınmış ve evvelce de ilanen tebliğat icrasına karar verilmiş ol- sı dahilindeki Komisyona müracaatları ilnn olunur. (11921 ~ 
makla mezkur ilamın bir sureti mahkeme divanhanesine asılmış olduğun-· =============ıc===========~-.. ı;t 
dan tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet gazete ile de ilan olunur. Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı İdare F..den: T. şüJ\ 

(1524) Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Ba.sıldığı yer TAN Mn~ 


